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Φ Ε Ρ Δ Ι Ν Α Ν Δ Ο Σ
ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΟ)· ΚΟΒΟΓΡΓΟΓ.

'Ηγεμόνα  τής Βουλγαρίας δέν δυνάμεδ·α είςέτι ν’ άπο- 
καλέσωμεν τόν απόγονον τούτον ενός τών εύκλεεστέρων ήγε- 
μ.ονικών οίκων τής μέσης Ευρώπης, τόν οποίον ή μεγάλη 
βουλγαρική Σοβράνια έξέλεξε τη 7. ’Ιουλίου ώς διάδοχον 
τού Αλεξάνδρου καί τής άν- 
θηγεμονίας, διότι τά  ήγεμο- 
νικά αυτού δικαιώματα δεν 
άνεγνώρισαν μέχρι τής σήμε
ρον πάσαι αί τήν βερολίνειον 
συνθήκην συνυπογράψασαι δυ
νάμεις. Καί όμως ό Φερδι- 
νάνδος άψηφήσας πάντα τά  
προςκόμματα, έγκαταλείψας 
τήν προτέραν έφεκτικήν του 
στάσιν καί μή δοός άκρόα- 
σιν είς τάς συμβουλάς τής 
Υψηλής Πόλης κατήλδ·εν είς 
Βουλγαρίαν, έοέχϋη τόν δφό- ' 
νον της καί έκ τών προκηρύ
ξεων αυτού φαίνεται, ότι τρί- 
την ταύτην φοράν μέλλει έπί 
έδάφους βουλγαρικού ν’ άδ·ε- 
τηθ·ή ή συνθήκη τού Βερο
λίνου. Άλλα τό τόλμημα’ 
αυτού ήρξατο υπό ήκιστα αί
σιους Οιωνούς καί δεν εινε 
άπίθ-ανον νά καταστή ήρως 
γεγονότων καί ταραχών έν τή 
χώρα, ήν άνέλαβε νά διοι- 
κήση, διό καί ή προςωπικότης 
αυτού ούκ ολίγον δ·ά ένδια- 
φέρη καί τούς ήμετέρους άνα-

Κ Λ Κ Ι Ώ .  Τ Ο Α Ι Ο Ϊ  ι · · .

γνώστας. Παραθ·έτομεν λοιπόν σήμερον μετά τής είκόνος 
του καί σύντομους τινάς βιογραφικάς καί γενεαλογικά; ση
μειώσεις.

'Η  δυναστεία τών Κοβούργων άπό μακρού είχε τόν έπί-
φδ·ονον προορισμόν νά κατα- 
λαμβάνη νεότευκτους θρόνους, 
ή διά γαμήλιων δεσμών νά 
στερεώνη καί έπιτυχώς να έξ- 
ομαλύνη τήν ανώμαλον κα- 
τάστασιν τούν χω ρώ ν, άς 
π ρ ο ςεκ α λ ε ΐτο  νά διοικήση. 
Τοιούτό τ ι είχε συμβή είς. 
τούς δύο αδελφούς τού κατα 
τάς άρχάς του παρόντος αίώ- 
νος ήγεμονεύοντοςδουκόςτοϋ 
Κοβούργου, είς τούς πρίγκι
πας Λεοπόλδον καί Φερδινάν- 
δον. Ό .πρώ τος τούτων έξ 
άρχής έκέκτητο τάς συμπαν 
ύείας τής Ευρώπης όλης, ότε 
κατά τάς μεγαλειτέρας. τα* 
ραχάς έν τή βασιλική οικο
γένεια τής ’Α γ γ λ ία ς  συν- 
εζεύχδη τήν πρ ιγκήπ ισσαν 
Καρλότταν, θ υ γ α τέ ρ α  τού 
μετέπειτα βασιλέως Γεωργίου 
τού Δ'. Ή  συζυγική ευδαι
μονία βεβαίως δεν διήρκεσεν 
έπί μακρόν, διότι ή ήγεμονίς 
έγέννησε νεκρόν τέκνον, άπέ- 
δ·ανε δέ καί ή ίδία συνεπεία 
τού τοκετού. Άργότερονπρος- 
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ηνέχ&η εΕς τον πρίγκιπα Αεοπόλδον το στέμμα τής Ελλάδος, 
τό ¿ποιον όμως αυτός ένεκα γνωστών λόγων δεν ήδέλησε 
νά δεχδη, αμέσως δμως άπεφάσισε ν’ άνέλδη οίς τον βελ
γικόν δρόνΟν, δτε - μετ’ ολίγον έξελέγη άναξ το»ν Βέλγων.
Πάν-ίες γνωρίζουσιν οποίας καί όπόσας προόδους έπετέλεσ&ν 
ή Βελγική υπό την σοφήν καί, π&φωτυσμένην αυτού κυβέρ- 
νησιν. 'Ο  Λεοπόλδος Α'. υπήρξε χατά τούς χρόνους εκεί
νους λαμπρόν παράδειγμα συνταγματικού βασιλέως.

’Αδελφός αύτού ήν έ Φερδινάνδος, δςτις τω 1816 ένυμ- 
φεόθ·η τήν θυγατέρα τού πρίγκιπες Κοχάρυ. Είκοσιν έτη 
αργότερου ό υίος αυτού έγένέτο σύζυγος τής άντιβασιλίσσης 
τής Πορτογαλλίας καί ως μονάρχες τού λαού τούτου ¿πε- 
τέλεσεν έργα οΰχ ήττου λαμπρά τού έν Βελγίω μοναρχούν- 
τος δείου του. Το αυτό δύναται νά λεχδή καί περί τού 
πρίγκιπος ’Αλβέρτου, συζύγου τής άνάσσης Βικτωρίας, τού 
οποίου τάς προς τήν ’Αγγλίαν Εκδουλεύσεις χάντες γνωρί- 
ζουσιν έντός καί έκτος τού ήνωμένου βασιλείου. Έγγονος 
του πρώτου πρίγκιπος Φερδινάνδου τού Κοβοΰργου-Κοχάρυ 
εινε ό νύν εις Βουλγαρίαν κατελδών Κοβούργος. Εΐνε είκο- 
σιεπταετής τήν ηλικίαν καί έτυχε λίαν έπιρχμελημένης αγω
γής καί μορφώσεως. 'Ο  νεαρός, ευειδής καί πλουσιώτατος 
πρίγκιψ ήρίστευεν αείποτε κατά τάς εξετάσεις του έν τω αύτο- 
κρατΟρικω Θηρεσιανω τής Βιέννης. Γινώσκει πολλάς εύρω- 
παϊκάς γλώσσας, εΐνε λίαν εΰπροςήγορος καί πεπροικισμένος 
υπό εξαίρετου έπιστημονικής καί στρατιωτικής μορφώσεως, 
συνδέεται δε καί προς ούκ ολίγας ήγεμονευούσας δυναστείας 
τής Ευρώπης.

Άλλ’ άγνωστον εΐνε, άν τό διάβημ.α τής έν Τυρνόβω 
βουλγαρικής Έ&νοσυνελεύσεοις φέρη καί τό ποδοόμενον άπο-
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οποία κυνηγουσι τόν Χάρον διά ν’ άρχάσωσι τήν αδελφήν 
’ των απο τών χειρων του. Δεν έπετρέπετο ό δόλος κατά

Έπεστρέψαμεν προ τής δύσεως τού ήλέου διά νά προ- τού Χάρου οστις εΐνε τόσον πονηρός, δστις είξεύρει τόσα
φδάσωμεν τόν κλήδονα. κλεφτο/ιατήματα  διά ν’ άρπάζη τάς ψυχάς;

Άφ’ ου άνεπαύδημεν ολίγον καί έπλύδημεν, μετέβημεν Έ ν τούτοις ήμην λίαν ανήσυχος,
περί τήν έχτην ώραν είς γειτονικήν οικίαν, καί διά  τής αυ- Έ κ  τής μορφής τ-ήζ Άννίκας μετά τής δρόσου τής έξ-
λής, πλήρους καί ταύτης βαρελλίων καί κάδδων, είσήλ&ομεν οχής συναχήλ3·ε καί ή εό3υμία. Οί όφδαλμοί της άντι- 
είς μικρόν κήπον, ου τό ήμισυ μέρος έσκεπε κληματαριά- κατώπτριζον νυν τήν μελαγχολικήν σκιάν τού κήπου. ’Εγώ 
παρά τους τοίχους ήσαν παρατεταγμέναι γάστραι βασιλικού, όπως απασχολήσω τό άνήσυχον πνεύμα μου παρετήρουν τους 
μαντζουράνας, γαρυφαλέας- είς τό βάθος ύψοΰτο μία συκα- περικαό-ημένους. Οί ·νέοι έξυρισμένον έχοντες τό γένειον, 
μινέα, τής οποίας τήν κορυφήν έφώτιζεν ό δύων ήλιος- ό έπιμεμελημένον τόν μώστακα, τινές έκκοκκίζοντες βνντεφί- 
σκιερός καί σιωπηλός έκείνος κήπος, είς όν «ί κραυγαί των η α  κομβολόγια καί άλλοι καπνίζοντες από πίπας έξ ήλέκ- 
όδών έφδανον ώς συγκεχυμένος ψί8·υρος, εΐχέ τ ι  τό  μύστη- τρου, εχοντές τ ι τό ίτάμώς ειλικρινές καί τραχέως ανδρικόν 
ριώδες, τό άρμόζον είς μαντείον τύχης. έπί τής μορφής, συνδιελέγοντο ρίπτοντες ένίοτε. λαδραΐα

"Ήσαν ήδη έκεί αί νεάνιδες τής γειτονίας καί τινες νέοι, βλέμματα έπί των νεανίδων. Αυται ζωηρούν χρωμάτων
αδελφοί αυτών, καδ·ήμ.ενοι έπί σκαμνιών. ' έσδήτας φορούσαι καί πόλκας διά μαύρων χανδρών κεντη-

— Καλησπέρα σας! μένας, έφερον χρυσά ενώτια κοκ δακτυλίδια, αί δέ πλουσιώ-
— Καλή σας έσπέρα άπήντησε χορός γυναικείων καί τεραι καί όρμους μαργαριτών έπί τού στήδους. Μία δύο 

ανδρικών φωνών καί έκα9ήσαμεν καί ημείς είς τόν κύκλον, έφόρουν ψκιαοίδι, δίδον γαλακτώδες τ ι καί ύποκύανον είς
Έ γ ώ  κατειχόμην υπό σφοδρας ανησυχίας. Ε ν ε  άληδές τό πρόσωπον. Πάσαι ήσαν άνευ χειροκτίων, δεικνόουσαι 

, δτι μετά τής Άνδής έλάβομεν δλα τά  μέτρα- εΐχεν αυτη χεΤρας φερούσας ίχνη τραχέων οικιακών έργασιών. Εΐχον 
συνεννοη9·ή μεδ’ όλων των νεανίδων νά μ.ή εΐπωσι τίποτε τήν δαψίλειαν τής σαρκός χωρικών, ροδόχρους τάς παρειάς, 
δλιβερόν, νά μή άναφέρωσι τό όνομα του ύανάτου. Δεν κεράσινα τα  χείλη, καί έπί τής φυσιογνωμ,ίας τ ι τό άνατο- 
ηδελήσαμ^ν νά. έμ.πιστευδώμεν απλώς είς τήν Μοίραν. Έ μυιά- λικόν, τι τό νωχελές χανουμισσών έν τω βλέμματι. 
ζομεν μέ τ ’ αδέλφια εκείνα τού δημοτικού άσματος, τά  - Μετά τό γλυκόν καί τόν καφέν, άτινα έφερεν έπί ώοει-

τέλεσμα. Ή  έκλογή αυτού καί κάδοδος είς Βουλγαρίαν, 
όπως εχη κύρος, έπρεπε νά έρείδεται έπί διεδνοΰς βάσεως, 
ήτις έπί τού παρόντος δεν υπάρχει.

Έ κ  των πλείστων δυςχερειούν, καδ’ ών έχει ν’ άντι- 
παλαίση ό πρίγκιψ, σπουδαιότερα είνε ή έπίτευξίς τής ομο
φωνίας τών δυνάμεων ώς πρός τήν έκλογήν του. Έ ξ  αρχής 
ή δημοσία τής Έωσσίας γνώμη άπεδοκίμασε τήν άνάρρησίν 
του είς τον βουλγαρικόν δρόνον καί ήπείλησε μάλιστα αυ
τόν διά τής τύχης του αύτοκράτορος Μαξιμιλιανού έν Με- 
ξικω, «ί δέ λοιπαί δυνάμεις, καίπερ άπέχουσαι πάσης προς 
τόν νίον ηγεμόνα έχδρικής διαδηλώσεως, έκήρυξαν ότι πα- 
ρέχουσι τήν συγκατάδεσίν των,, άφ’ ου έπιτευχδή έν τω ζη- 
τήματι τούτω πλήρης όμοφιονία καί έκ μέρους τής 'Ρωσσίαξ.

Ό  πρίγκιψ Φερδινάνδος πολλάκις έπεχείρησε περιοδείας 
είς ’Ανατολήν και παίς έτι ών διέτριψεν έφ’ ίκανόν χρόνον 
καί έν Άδήναις. Τω 1882 περιηγηδεις καί αυδις τήν Ευ
ρώπην ήλδε καί είς Σοφίαν καί είς άλλας πόλεις τής Βουλ
γαρίας, δτε έσχεν ευκαιρίαν νά γνωρισ9·ή προς τούς εξέχον
τα ς  άνδρας τού τόπου. Είνε υιός τού τί> 1881 άποδανόντος 
πρίγκιπος Αύγούστου καί τής πριγκιπίσσης Μαρίας Κλημεν- 
τίνης, καταγομένης έκ τού γένους τών Όρλεανιδών καί 
έχούσης ήδη ηλικίαν εβδομήκοντα έτών. Ή  μήτηρ του εΐνε 
δυγάτηρ τού Λουδοβίκου Φιλίππου, βασιλέως τής Γαλ
λίας καί τής δουκίσσης Λουδοβίκου Φιλίππου τού Μεκλεμ* 
βοόργου. Ό  σύζυγός της ήτο αυστριακός στρατηγός, έ δέ 
υίός, ό Φερδινάνδος, εΐνε ανεψιός τής άνάσσης τής ’Αγγλίας 
καί Ιξάδελφος τού βασιλέως τής Πορτογαλλίας, διά  του τε
λευταίου δέ τούτου συνδέεται καί πρός τόν βασιλικόν οίκον 
τής ’Ιταλίας.
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δούς ροδόχρου δίσκου ή δυγάτηρ τής οίκοδεσποίνης, έκύ- 
μισε πήλινον δοχεϊον υδατος, εύρύστομον, κεκαλυμμένον διά 
μανδηλίσυ, καί διά μικρού κλείδ-ρου κεκλεισμένον- είχε πλή
ρωσή αΰτό υδατος τήν προτεραίαν έκ τής βρυσεως, έν ω 
άλλαι νεάνιδες διά παντοίων φράσεων προσεπάδ-ouv να έξ- 
ερεδίσωσι τήν ανυπομονησίαν της, ν’ άποσπάσωσι μίαν λέξιν 
έκ τού στόματός της- άλλ' έκείνη εΐχεν άντιστή γενναίως 
είς τόν πειρασμόν διότι ,,τό νερό τού κλήδονα πρέπει νάνε 
αμίλητο είδέ μή δεν έχει δύναμι.“

Έ πειτα  εΐχεν άρχίση ή περισυλλογή ριζικών έκ τών 
κορών τής γειτονίας, ένωτίων, ψελλίων, δακτυλίων, καρφί- 
δων, νομισμάτων, ατινα πάντα έρρίφδησαν είς τό αμίλητο 
νερό· τό δέ κανάτι τον κλήδονα καλυφδέν, κλειδωδεν έξ- 
ετέ&η την νύκτα είς το ύπαι&ρον, όπου βεβαίως δά τό έπε- 
σκέφδησαν αί Μοιραι . . .

Τό δοχεΐον κατετέδη έν τω μέσο> καί ήνοίχδη.
— Έ λ α , Λενιω! ί
Κοράσιον δεκαετές, έπλησίασε κατακυκκινον, έκά&ησεν 

οκλαδον είς τό μέσον καί άνασκουμχωδέν έδηκε τήν χεΐρά 
του έντός τού δοχείου.

Εΐχεν ελδη ή Επίσημος στιγμή- αί συνδιαλέξεις έπαυ
σαν διά μιας- σοβαρότης διεχυδη έπί πάντων των προσώπων- 
τά  βλέμμ.ατα προσηλώδησαν μετ’ ανήσυχου τινός προσδο
κίας είς τό πήλινον δοχεΐον.

”Ηρχιζεν ό Κλήδονας!
Μέ ποιον ρίγος, μέ ποιον καρίιοκτύπι άναμένουσιν αί 

αφελείς κόραι τών έπαρχιων τον χρησμόν τής Μοίρας, δστις, 
ώς ό τής Πυδίας τό πάλαι, έκφέρεται υπό ποιητικήν καί 
αινιγματώδη μορφήν στίχων! Είς τήν έρώτησιν τής καρδίας 
των περί τών κρυφίων παρΒενικών των ονείρων, ό Κλήδονας 
δά  δώσϊ| τήν άχάντησιν, ό Κλήδονας δά  φέρη στέφανα γά
μου, φαιδρούς γέλωτας ευτυχίας,- ή δάκρυα έν τη ριγηλή 
μοναξία, έν ή τά  νηάτα  9·ά έξατμισδώσιν άνωφελώς, ή καί 
νεκρικάς λαμπάδας φωτιζούσας φέρετρόν τ ι . . .

Νεανις, είς τό άντί&ετον ήμών άκρον καδημένη, άφ’ ής 
μετά μικράν συζήτησιν άπεφασίσ&η ν’ άρχίση ή απαγγελία 
τών δίστιχων, χαμαί νεύουσα τούς έφδαλμούς έψιδύρισε: 

‘Ό τα ν  σ’ εγέννα ή μάνα aov, '6\α τά δένδρ’ άν&οδοαν 
Κ α ί τά πουλάκια ’ςτής φωληαίς Ιγλυκοκελαδοΰσαν.

Τό κοράσιον Εξέβαλε τού δοχείου καρφίδα άνήκουσαν 
είς νεάνιδα, είς τήν άληδή καλλονήν τής οποίας προσφυώς 
ήρμοζον οί στίχοι.

•Μετά τήν χρώτην άλλη έξηκολούδησε, μετά πλείονος 
δάρρους.

Τ ρέμει τό  ψάρι ’ςτό ψαρα, τ ’ αρνί ’ςτό μακελλάρι 
Τ ρέμει κ ’ εμέ ή καρδούλα μου για  κειό τΐ παληκάρι.

Τό κοράσιον έξέβαλεν άργυρουν κλειδίον ωρολογίου.
Ή  τό δίστιχον είπούσα νεάνις έγένετο διά μιας περι- 

πόρφυρος- ψιδυρισμοί ήκουσδησαν καί πονηρά βλέμματα 
άντηλλάγησαν μεταξύ τών άλλων νεανίδων τό κλειδίον 
άνήκεν είς τινα τών παρευρισκομένων, δι’ ον ήτο γνωστόν 
δτι Ιπόνει το δόντι τής νέας.

Καί έξηκολούδουν ουτω τά  δίστιχα με μονότονον καί 
ψαλμώδη φωνήν, καί από τού βάδους του δοχείου έξήρχοντο 
υποσχέσεις, στόνοι έρωτος, έλπίδες, καί έπί τών μορφών 
διήρχοντο, άστραπαί χαράς, νέφη άποδαρρύνσεως, σκιαί αμφι
βολίας, δτε ή προφητεία ήτο αόριστος.

Αλλ’ έ.γώ όλην μου τήν προσοχήν εΐχον προσήλωσή είς 
τήν Άννίκαν. Έ φ’ όσον έπλησίαζεν ή κρίσιμ.ος στιγμή, οί 
μεγάλοι της όφδαλμοί παρετήρουν άτενώς τό δοχεΐον καί

διεστέλλοντο, διεστέλλοντο ωσεί ήδελον νά είσδύσωσιν είς 
τό βάδος αυτού, νά βολιδοσκοπήσωσι τήν άπόφασιν τής 
Μοίρας- ή αγωνιώδης προσδοκία άνυψου τάς δφρύς της πρός 
τό κέντρον τόϋ μετώπου, πτυσσουσα αυτό διά ρυτίδων- ή 
αναπνοή της ήτο βραδεία καί άσδενής- λησμονούσα ν’ άνα- 
πνευση, ο>ς συμβαίνει όταν έχωμεν σφόδρα τεταμένην τήν 
προσοχήν μας είς τ ι, άνεκουφίζετο αίφνης‘διά βιαίας εκ- 
πνοής, έξ ής άνεπάλλετο τό ώράϊόν της στήδος, όμοιαζου- 
σης πρός βαδύν αναστεναγμόν.

Καλίιυχη που ίΐν ’ ή νηά, που Ιχ«ι τήν ύγειά τη<
K aí xaptspási χ ’ iv a  νφό νπρ&ξ ’<τήν άγχαΧν/ά της.

— Έ να ς σταυρός! είπε τό κοράσιον,
Ή  Άννίκα άνετινάχδη- έγό> ώρμησα πρός τό δοχεΐον- 

οί άλλοι μας παρετήρουν έκπληκτοι, άμυδρώς μόνον έννοοΰν- 
τες όποιον δράμα, φοβερόν δράμα ζωής καί δανάτου διε- 
δραματίζετο πρό τών όφδαλμών των.

Αν. τό ριζικό τού κλήδονος άπεκάλει καλό τύχην τήν 
Αννίκαν καί ύπισχνεΐτο είς αυτήν τήν ευδαιμονίαν τού γά
μου, τό όνειρον τού τρίμερου ήτο ψευδές, άλλην δύραν 
έπρεπε νά κρούση ό' Χάρος!

'Ο  σταυρός ήτο οστέινος, έξ έκείνων τούς οποίους γλύ
φουν οί καλόγηροι τού Αγίου όρους, καί άνήκεν είς ευτραφή 
καί χυδαίαν γειτόνισσαν.

Έπέστρεψα είς τήν δέσιν μου- άπαίσιύν τ ι  προαίσδημα 
ήρχισε νά σφίγγη τήν καρδίαν μου- ή ώχρότης τής Άννίκας 
έπετάδη-

’Απ’ τή ψωτιά του έρωτα ξποια καή 8έν γιιαίνει 
Κι’ άν γαάνη καί καμμιά φορά, πάλι σημάδι μένει.

Τό κοράσιον έξέβαλε τό δακτυλίδιον τής Άνδής.
— Μπά! τή εΐπεν ή φιλομειδής γείτων της γελώσα. Σ 

έκ'αψεν ό έρωτας, Άνδή;
— Ποιός ξέρει! άπήντησεν αυτη σοβαρώς, καί έστρεψε 

πάλιν τό άνήσυχον βλέμμα της είς τήν άδελφήν της·
Τήν στιγμήν έκείνην είσήλδεν υψηλή τις γεροντοκόρη, 

δύσκαμπτον έχουσα τό παράστημα, ένδεδυμένη μετ αξιώ
σεων νεότητος, φέρουσα έπί τής έσδήτος τό ρόδινον χρώμα, 
όπερ πρό πολλού είχε φύγη έκ τής μορφής της. Έκάδησε 
πλησίον ήμών, όπου έμενε κενόν έν σκαμνίον. Ητο ωχρά, 
οστεώδης, μέ μακράς λιπόσαρκους χεΐρας, όφδαλμούς τών 
οποίων τό βΐ.έμμα. ήτο σκληρόν ώς χάλυψ, ρινα γριχήν, 
χείλη συνεσφιγμένα- οί μύς τού προσώπου αυτής, εκ των' 
μακρών κατά μόνας διαλογισμών, διετήβουν έκφρασιν πεί
σματος καί κακεντρεχείας.

Ή  Ανδή ¿μόρφασε «μα τήν είδε- δεν τήν περιέμενε, 
ουδέ είχε συνεννοηδή μαζί της περί τών δίστιχων- άλλως 
ήτο ικανή νά πράξη τό εναντίον τού ό,τι δά  τήν παρεκά- 
λουν. Έμέ, διά μιας, όρμεμφΰτως, τυφλόν μίσος μέ κατέ
λαβε κατά τής γυναικός έχείνης, μίσος άγριον, το όποιον 
μοί ένέπνεε τήν βάρβαρον έπιδυμίαν νά έγερδώ τής δέσεως 
μου καί νά τήν εκδιώξω τού κήπου.

Ή  Αννίκα ότε ήλδεν ή σειρά της, είπε διά τρεμούσης φωνής: 
Έ γ ώ  κι' ον παίζω κι’ άν γελώ κοί δυο καρδιαίί áv έηω,
Ή  μία παίζει κ α ί  γελδ χ’ ή άλλη ξέρει τί εχω!

— Ή  αράδα σου τώρα, Φεβρωνία.
Καί ή γεροντοκόρη, διά προσπεποιημένης φωνής, ταλαν- 

τεύουσα έπί τού μακρού λαιμού τήν κεφαλήν της είπε:
I Έ γ ώ  της  γή< κορμί χρωατώ, τον  Χάρου τήν ψυχτ μου

Πολλαί? μανάδαις εκλαψαν, άς κλάψη κ’ ή  δική μου;

Καί έκ τού βυδού τού δοχείου έξήλδεν ό έκ μ«ρ*ι'άρου · 
σταυρός τής Αννίκας! .

31*
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‘Η  έπακολουδήαασα σκηνή δεν περιγράφεται. Άντηλ- 
λάξαμεν άστραπιαϊον βλέμμα οδύνης με τήν Άνδήν καί ώρ- 
μήσαμεν νά ύποβαστάσωμεν τήν Άννίκαν. Θανάσιμος ώχρύ- 
της. εΐχε διάχυσή. έπί τής μορφής της. Άναρρίψασα είς τά 
όπίσω τήν. κεφαλήν, άπελπιστικώς άνοίξασα τούς βραχίονας, 
έξέβαλλε γόους πνιγομένους είς τον λάρυγγα της, έσφάδαζε 
συγκλονουμένη υπό λυγμών άφωνων.

νΩΐ τ ί σπαρακτική ήτο ή Επιστροφή έκείνη είς τον οί
κον διά των σκολιών άγυιών, τάς οποίας έπλήρου ήδη το 
λυκόφως τής. εσπέρας! Τό λιγερόν σούμα τής Άννίκας πώς 
έκούραζε τούς βραχίονας μας, γένόμενον αίφνης βαρΰ, ώσεί 
ήτο μ.όλυβδος ή έν αύτώ απελπισία! . . .

Ό  Χάρος!- πάλιν ό Χάρος! ή δυστυχής κόρη έβεβαιώδ-η 
πλέον ότι ήτο άνεκκλήτως καταδεδικασμένη είς δώνατον! 
. . . .  Μετά τήν πρωτην άπύφασίν της ή Μοίρα έξέδωκε 
καί δευτέραν. Ιδού λοιπόν ότι δεν έψεύδετο το όνειρον 
τού τρίμερου! Τετ-έλεσται! Έχρεώστει το κορμί της είς 
τήν γήν, έχρεώστει τήν ψυχήν της είς τον Χάρον, κα'ι οί 
δανεισταί άπήτουν νά πληρωδώσιν! . . .

Άπό τής ήμέρας Ικείνης έγκατέλιπε πλέον έαυτήν όλο- 
σχερώς, ,ως-παραδίδοται ό ναύτης μ.’ έκλελυμένους βραχίο
νας, μέ στόμα πλήρες δαλασσης, είς τ ’ άγρια κύματα, μό
νην συναίσ9·ησιν εχων, είς τήν έσχάτην έκείνην στιγμήν, ότι 
εΐνε έγκαταλελειμμένος υπό πάντων, υπό του Θεού, υπό των 
άνδροίπων, ύπο τού ίδίου εαυτού του! . . .

Ήδιαφόρει πλέον περί τού κόσμου- ή μόνη μέριμνά 
της συνεκεντρώδη είς .τήν ψυχήν της. Έκέντα παραπετά
σματα διά ν’, άναρτηδώσιν, ώς συνει&ίζουσιν έκε~, προ των 
εικόνων.τής έκκλησίας. Έκάστην Κυριακήν καί εορτήν έστελ- 
λεν άρτους καί αγιοκέρια είς τήν έκκλησίαν διά νά τήν μνη- 
μονεύη ό παπάς- έκαμνεν έλεημοσύνας διά ν’ άκούη ονχιύρια.

.Είχε φορέση μαύρα, οίονεί φέρουσα τό πένδος τού ίδίου 
της δανάτου- τό πένδος έπηύξανεν ή μακρά μέλαινα κόμη 
της, ήτις, άντί νά λύεται υπό φρισσόντων έξ έρωτος δακτύ
λων, έκάλυπτεν αυτήν ώς.μ,έλας πέπλος, τοίρα δτε άφινεν 
αυτήν χυτήν. . .

•Εκλειδωνετε είς τό δωμάτιόν τη ς- καί έκάδητο μόνη, 
ο>ρας-ολοκλήρους, άνευ λύχνου- ή ταλαίπωρος μήτηρ της, ή 
Άνδή, τήν παρεκάλουν, μ’ έκφράσεις χεριπαδεστάτας, ν’ 
άνοιξή.. Καί δτε ήκουον τούς ολολυγμούς της,.τούς οποίους 
έξέχυνεν έν τή σκοτία, παρεδίδοντο είς παραφοράν οδύνης, 
ουμχλέκουσαι τάς χείρας, άχοσπώσαι αυτάς βιαίως, ανοίγου- 
σαι τούς βραχίονας, καί χλήττουσαι άπελπι.στικώς διά τω ν . 
παλαμών τά  γόνατα..

Μόνος ό κυρ ΣΤμος έφαίνετο ατάραχος. Άλλ’ ο άν- 
δρωπος ουτος, παρ’ φ ή φυσική ζωή άπεκοίμιζε τήν ήδικήν, 
τού οποίου τύ πνεύμ.α, καί κατ’ αυτάς τάς στιγμάς τής 
άναπαύσεως μετά τόν ,βαρύν μόχδον τής ήμέρας, Ιτρεχεν είς 
τούς αγρούς καί είς τύ πέλαγος, είς τάς δημωνίας των στα- 
χύων, καί είς τήν κλαδευομένην άμπελον, καί είς τά  κερα- 
μουργεΐά του, καί είς τά  πλόΐά του τ  άποπλέοντα, καί είς 
τά  χλοϊά 'του τά  έρχόμενα, καί είς τά  ποίμνιά του, καί είς 
τούς έργάτας του, καί είς τούς λογαριασμούς του, ό άνδρω- 
πος έκεϊνος ο άπών έκ τής οικίας καί ότε ήτο έν αυτή, είς 
του οποίου τό.κεννάως έν δράσει πνεύμα δεν προσεφύετο ή 
ήδική λύπη, ώς είς-τόν α’καταπαύστως κινούμενον τροχόν δεν 
προσφύεται ή σκωρία, 6 άνδρωπος έκεϊνος,. ό έξωτερικώς 
¿Vrorog, ώς μ.όί τον είχε χαρακτηρίση ή κόρη του, ημέραν 
τινα’, καδ’ ήν ήμεδα μόνοι, μοί είπε μετά τόνου άποδαρ- 
ρύνσεως τόν όποιον ουδέποτε δά  λησμονήσω:

— Δεν είμαι τίποτε! τίποτε!
..’Εγώ τόν παρετήρουν έκπληκτος, μή έννοών. -

— Θαρρούσα πώς ήμουν κάτι τι, έξηκολούδησε, γιατί 
έβλεπα νανε ’ςτήν προσταγή μου τόσοι άνδρωποι, · στερηά 
καί δάλασσα. Τύχη! τ ί δ ά  πή τύχη; έλεγα.- ή τύχη εΐνε 
ξένη δέλησι για  κείνους πού δέν έχουν δική. τους. -’Εγώ 
κάνω πάντα ο,τι δέλω- φυλάγω τό βιό πώχω, κι’ αποκτώ 
κάδε μέρα κι’ άλλο. Τό είχα πάρη απάνω μου! . . . Καί 
τώρα . . . τώρα μοϋ φεύγει μέσα από τά  χέρια μου ή κύρη 
μου, ή Άννίκα μου, καί δεν μπορώ νά τήν κρατήσω! Ά! 
είμαι τίποτε! τίποτε! τίποτε! . . .

Καί υπό τήν βιαίαν κίνησιν τής χειρύς, ήτις έξέφραζεν 
άγανάκτησιν, καί υπό τόν τόνον έκεΐνον τής περιφρονήσεως, 
ον απηύδυνε προς εαυτόν ό ισχυρός έκεϊνος άνήρ, έμάντευον 
τήν φοβέραν απελπισίαν, ήτις κατεβίβρωσκε τήν καρδίαν. 
του. Ό  δυστυχής κύρ Σϊμοςί τ ί τά  ήδελε τώρα τά  πλοϊά 
του, καί τά  ποίμνιά του, καί τάς γαίας του καί τάς λίρας 
του αφ’ ου έχανε τήν Άννίκαν του! . . .

Μετά μίαν εβδομάδα άνεχώρησα.

Η'.
Τόν επόμενον Σεπτέμβριον Ιρχόμενος είς Άδήνας, διήλ*. 

δον τής κωμοπόλεως διά τού άτμοπλοίου, όπερ προσήγγιζεν 
είς αυτήν, άπύ τινων μηνούν. Μαδών ότι έμελλε νά μείνη 
ο.ρας τινάς έκεϊ, όπως παραλάβη φορτίον οίνου καί χονχον- 
Ιίων, άπέβην είς τήν ξηράν.

’’Ητο πρωί καί ευρσν .τόν κύρ Σΐμον έν τού καφενείω · 
καπνίζοντα τον ναργιλέν του· έφόρει μέλαιναν ενδυμασίαν, 
καί χιτώνα ,έτι μέλανα, ό δε πίλος αυτού όλος έκαλύπτετο 
υπό μέλανος τονλίον’ ειχεν άφήση τό γένειυν του, όπερ με 
τό ψαρόν του χρώμα μετέδιδεν έκφρασιν έσχατης κοπώσεως 
είς τήν ίσχνανδεΤσαν μορφήν του.

Μοί έτεινε τήν χεΐρα έν σιγή.
— Τώμαδες; μ.οί είχε δ ι' άσδενούς φωνής.
— Ζωή σέ λόγου σας! άπήντησα με υγρούς τούς 

όφδ-αλμου'ς.
Ό  ατυχής γέρων έξέβαλε τύ ευρύ μαύρον μανδήλιόν 

του καί άπέμαξε δύο δάκρυα.
"Οτε ανέβην επάνω είς τήν οίκίαν, ή δεία μου καί ή 

Άνδή ώρμησαν καί μ’ ένηγκαλίσ&ησαν γοερώς ¿λοφύρόμε- 
ναι, σπασμωδικώς σφίγγουσαί με. Πώς άναμιμνήσκει προσ-: 
φιλή νεκρόν ή δ·έα προσώπου συνδεομένου πως μετ’ αυτού!. 
Έδρήνουν με άνανεωδεϊσαν λύπην τήν δυστυχή Άννίκαν . . .

— Τή χάσαμε! τή χάσαμε! ώλόλυζεν άλλόφρων ή 
δεία μου.

Άμφύτεραι έφόρουν πένδος, άλλ’ ούχί τό φιλάρεσκον 
έκεΐνο-πένδος των πόλεων, τό μεριμνούν καί περί κομψότη- 
τος, έφόρουν πένδος σκαιόν, μαρτυρούν τελείαν έγκατάλειψιν 
εαυτών, άγριον πένδος καί άπελπι.

Ή  δ·εία μου, με όφδαλμούς έρυδρούς έκ δακρύων, πνι·: . 
γομένη υπό λυγμών μοί είπε: ,

— Τό γραφτό δίν ξεγράφεται, παιδί μου. Μας έλεγε; . 
πώς.ήτανε ψέμμα. Νά, πού βγήκε άλήδεια- άν ήτανε ψέμμα 
τό ονειρο τού τρίμερου καί 6 κλήδονας, δεν δά τά  πίστευε 
τόσος κόσμος από παππού ώς αγγόνι, ,άπ’ τα  παληά τά 
χρόνιά ίσα μό τά  δικά μας . . . .  Τό γραφτό δεν ξεγράφε-; 
ται . . . Ή  καϋμένη ή Άννίκα μου . . . ήτανε πάντα λυ
πημένο τό κορίτσι μου, πάντα χλωμό. καί μ.αραμςνο. Μία 
μέρα μού λέγει: Μητέρα! δίν είμαι καδόλου καλά, κ  έπεσε 
’ςτό στρώμ.α. ’’’Ηρδε ό γιατρός καί μας εΤπε πώς ήτανε Ο Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  Μ Ο Λ Τ Κ Ε .
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τύφος. Ή  ζέστη την έψηνε νύχτα μέρα. Δεν γνώριζε κα
νόναν, ούτε μένα τή μ.ανούλά της . . . .  Παραμιλούσε, τό 
παιδάκι μου, κι5 δλο μέ το Χάρο είχε νά καμή. Μες ’ς τή 
ζάλη της τον έβλεπε πώς ήρχονταν νά την άρπάξη, και 
πάλευε νά ξεφύγη άπό τά  χέρια του. Kat μες ’ςτό στρώμα 
δέρνονταν, σπαρταρούσε σάν νάνοιωδε τό γόνατο του Χάρου 
πάνω ’ςτά στήδια της, κ’ έπλεε ’ςτόν ίδρωτα, κ’ έφώναζε 
λαχανιασμένη, μ'ε αγώνα Άσε με! Άσε με! Και μέ μιας 
τινάζονταν πάνω άγρια, άντρείωμένη, και τόν ξέσχιζε μέ τά 
νύχια της, καί τόν ξέσχιζε μέ τά  δόντια της, και τού φώ
ναζε: Φύγε! Φύγε! Κ ’ εμάς ούτε μάς έβλεπε μέ τ ’ ανοικτά 
τά  μάτια της, ουτε μάς άκουε, σάν νά ζοϋσε πλειά σ’ άλλον
κόσμο κι’ όχι ’ςτόν δικό μ α ς   Μια νύχτα που είχε
πολλή, πολλή ζάλη έπιασε τό κεφάλι της μέ τά  δύο της 
χέρια κ’ έβανε μέ πόνο τά  ξεφωνητά: Πονώ! πονώ! μή μέ 
τραβάς έτσι απ’ τά  μαλλιά! Το πρωί ό γιατρός διάταξε 
νά τής κόψωμε τά  μαλλιά γιά νά της βάνωμε πάγο ’ςτό 
κεφάλι· καί τό ψαλίδι τ ’ αλύπητο έκοψε ταις όλόμαυραις 
και βαρειαις πλεξούδαις! . . . Τήν άλλη μέρα, άμα έπεσε 
ή δέρμη καί καδάρισε τό μάτι της, και βρέδηκε πάλι ’ςτό 
δικό μας κόσμο, έβαλε το χέρι της ’ςτό κεφάλι της και δέν 
βρήκε τά  μαλλάκια της! . . . Και εΐπε μέ φωνή βγαλμένη 
μέσα από τά  φυλλοκάρδιά της:

— Μου τά  ξερρίζωσε ό άπονος!
Ύστερ’ άπό λίγαις μέραις, ξεψύχησε σάν πουλάκι ’ςτήν 

αγκαλιά μου! . . .
Τήν κατέλαβε νέα κρίσις δακρύων, κ'άί έκόπτετο, έτιλλε 

τάς τρίχας τής κεφαλής της, έπληττε τό στήδος εν παρο
ξυσμό» πόνου, άπολοφυρομένη:

— Άννίκα μ.ου! ψυχή μου! φώς μου! παρηγοριά μ.ου! 
πώς νά τόν βαστάξω τόν καϋμό σου!

Προ τής αδαμάστου δ ’ εκείνης μητρικής οδύνης-άνε- 
μνήσδην αίφνης τής άπαισίου προφητείας τοΰ κλήδονος:

Πολλα'ις μανάδαις έκλαψαν, ας κλάψη κ’ ή δική μ.ου! . .
— Αύριο τής κάνομε μνημόσυνο, μο'ι είπε μετά μικρόν 

ή Άνδή.
Πραγματικώς, κάτω εις τό κελλάρι ήτοίμαζον τά  κόλ

λυβα. Μία γραία, καλλιτέχνις του δανάτου, διεκοσμει ευ- 
ρυν δίσκον βρασμένου σίτου, έπί τής καμπύλης αυτού έπι- 
φανείας έπιπάσσουσα κόνιν ζακχάρεως· διά κόνεως κανέλλας 
έζωγράφει δένδρα, ποικίλματα φαντασιώδη, παρενδέτουσα 
ώς κοσμήματα πυρήνας α’μυγδάλων, σταφίδας, ζαχαρωτά. 
Έ ν  τώ μέσω έν άτεχνον Α καί Σ ένεδόμιζεν δτι τά  κόλ
λυβα ήσαν τής Άννίκας Σίμου! . . .

Τήν έπαύριον δ·ά έγίνετο τό μνημόσυνον Ιν τή  έκκλη- 
σία, δά  διεμοιράζοντο κηρία και τεμάχια άρτον είς τό πλή- 
δος, καί είτα έν τω περιβόλω του ναοίί δά έγίνετο ή δια
νομή των κολλύβων, ύπό τού ν.ρύχτον τής εκκλησίας, έν

----------

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ

Δημοσιεύοντες σήμερον την εικόνα του μεγάλου τής 
Γερμανίας στρατάρχου, ούχί άσκοπον δεωρούμεν διά συν
τόμων έκ τής αρχαίας και τής νέας Ιστορίας παραδειγμάτων 
νά χαρακτηρίσωμεν τοός διαπρέψαντας έν τή πολεμική τέχνη 
άνδρας καί νά σκιαγραφήσωμεν τάς ιδιότητας, αΐτινες περι- 
κοσμουσι τους· έχοντας τοιουτο μέλλον.

Ομιλουντες περί στρατηγών, άποδίδομεν είς αυτούς συν-

μέσω συνωστισμού ανδρών καί γυναικών καί των κραυγών 
των παιδιών παλαιόντων ποιον νά πρωτοπάρη.

Τό άτμόπλοιον έξηκολούδ·ει πυρετωδώς τήν φόρτωσίν 
του· ό καιρός έπέσπευδε· δέν ήδελον ν’ άπέλδω χωρίς ν’ 
άποχαιρετήσω τήν πτωχήν Άννίκαν διηυδύνδην είς τήν κα
τοικίαν της, παρά τούς ανεμομύλους, είς τόν λευκόν έκεΐνον 
περίβολον, τόν όποιον έβλεπε μετά τόσης μελαγχολίας διά 
του παραδύρου, τήν πρώτην φοράν καδ' ήν τήν εΐδον, είς 
τήν τράπεζαν. ’Αραιά τινα δένδρα έρριπτον τήν σκιάν των 
έπί των νεκρών. Οΰδέν μαρμ.άρινον μνημεΐον έν τω νεκρο
ταφείο», ουδεμία έπιγραφή' σειρά ύβων χώματος· νεκροδά- 
λασσα γής μέ υψωμένα κύματα. Καί πρός τί νά χαράζουν 
έπιγραφάς; Δέν φοβούνται έκεΐ νά χάσουν τους νεκρούς των 
έντός τού πλήδους, τούς αναγνωρίζουν καί άνευ σημείων! 
. . .  Ο τάφος τής Άννίκας ήτο ύπό μίαν κυπάρισσον έν- 
τος ξυλίνου οικίου τεδειμένου πρός τό μέρος τής κεφαλής 
τής νεκρής, έκαιε κανδήλα' πλησίον έκειτο πήλινον δυμ.ια- 
τήριον μέ έσβεσμένους άνδρακας. Δέν συνείδιζον είς τήν 
κωμόπολιν ν’ άποδέτωσιν άνδη έπί των τάφων, άλλ’ έγώ 
διερχόμενος προ ενός κήπου, ϊρριψα εν άργυρουν νόμισμα 
είς τόν κηπουρόν, όστις συνέλεξεν όσα είχε. Έ λα βα  μίαν 
αγκάλην δροσερούν καί εύωδών άνδέων καί τά  έσκόρπισα 
έπί τοω τάφου τής Άννίκας. Φευ! Έ κ  του βάδους τού 
μνήματός της δέν ήδύνατο νά τά  ϊδη μά τους μεγάλους 
όφδαλμούς της, δέν ήδύνατο νά τά  πλέξη είς τήν μαύρην 
κόμην της, οπως πέρυσι, παρά τό ρυάκιον τού νερομύλου! . . .

Ο οξύς συριγμός του άτμοπλοίου μέ άνεκάλεσεν είς τήν 
πραγματικότητα τής ζωής έκ τής πραγματικότητας έκείνης 
του δανάτου.

Άφ’· ου παρέλδωσιν άλλα δύο έτη δά  μεταβάλη κατοι
κ ίαν έκ του τάφου έκείνου τά  οστά της δά  μετενεχδώσιν 
είς τό έν .τή  εκκλησία όστεοφυλάκιον, δπου έντός μικρών 
σακκων άνηρτημένων άπό καρφιών, συναντώνται γενεαί αίώ- 
νων ολων, άποτελούσαι πολιν νεκρών έντός τής των ζώντων 
οτε είσήλδον έκεΐ, πρό ενός έτους, μοί είχε φανή δτι έν 
μέσω τής εύρωτιώσης ατμόσφαιρας ήκουον σύγκεχυμένον δό- 
ρυβον φωνών, γελώτων, λυγμών, φιλημάτων, ρόγχων αγω
νίας, έσβεσμένην ήχο» άπομεμακρυσμένης τινός ζωής.

Έ γώ  νά ΐδω τα  κόκκαλα τής Άννίκας;
Ουδέποτε πλέον έπέστρεψα έκεΐ.

θ ’.
Αυτήν τήν άνάμνησιν άνεκάλεσεν είς τήν μνήμην του 

φίλου μου ή λέξις κλήδων. Καί μοί τήν διηγήδη συγκεκι- 
νημ.ένος, έν ω προ ημών ύψούτο ο Λυκαβητός, .όγκος κα- 
τάμαυρος ήδη, καί έπί τής κορυφής του, έφαίνοντο λάμ- 
ποντα, υψηλά, έν τή νυκτί, τά  παράδυρα του Αγίου Γεωργίου.

Έ ν  ΆδήνΗΐί. ΊοΛιος, 1887.

----------

ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ.

ήδως πολεμικήν μεγαλοφυΐαν, χωρίς καί ήμεϊς οί ίδιοι νά 
έχωμεν σαφή έννοιαν περί τής σημασίας τής λέξεως ταυτης. 
‘Γπό ταύτην δά ήδυνάμεδα μάλλον νά έννοήσωμεν τήν τα- 
χειαν άντίληψιν καί τήν ικανότητα τής συγχρόνου έπισκο- 
πήσεως μυρίων ζητημ.άτων έν τώ συνόλω καί έν ταΐς λεπτο- 
μερείαις των. Άλλ’ ή πολύτιμος αυτή ίδιότης δέν αποτελεί 
πάν, οότινος έχει ανάγκην στρατηγικός άνήρ πρώτης τάξεως.
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Δι’ αυτής ήσαν υπό τής φυσεως πεπροικισμένοι ό Θεμιστο
κλής, ό ’Αλκιβιάδης, ό Φίλιππος, ό Καΐσαρ, ό Γουσταύος 
’Αδόλφος, ό Φρειδερίκος καί ό Ναπολέων, άλλ’ υπήρξαν καί 
στρατηγοί, στερούμενοι τής αρετής ταυτης καί δμως κατορ- 
δώσαντες καί άνευ αυτής νά γίνωσι μεγάλοι, ώς ο Τουρήν- 
νας, ό Ευγένιος, ό Ούέλλιγκτων καί άλλοι. Διά τούτο σκο- 
πιμώτερον είνε αντί νά πραγματευδώμεν έν γένει τήν 
στρατηγικήν μεγαλοφυϊαν, ν’ άναφίρωμεν ένταυδα τας δια
φόρους ίδιότητας, αΐτινες χαρακτηρίζουσι το ίς  μεγάλους 
στρατηγούς.

Πρώτη πασών εινε ή -/.ρίσις. Έ ν  -ούτοις είς πολλούς 
διάσημους άνδρας παρετηρήδη κλίσις τις καί πεποίδησις έπί 
τό πεπρωμένον. Ό  Καΐσαρ άφηγεΐται πώς έσώδη ό στόλος 
του Καλήνου μόνον διά τής εγκαίρου άφίξεως των επιστο
λών του καί προςδέτει: ,,ουτω ή σωτηρία όλου του στρατού 
έξηρτατο άπό μιας μόνον στιγμής καί μιας λίαν ευτυχούς 
περιστάσεως“. Έ ν τή Ιστορία τού επταετούς πολέμου ύπό 
Φρειδερίκου τού μεγάλου άναγινώσκομεν τό ρητόν, δτι: ,,ή 
ζωή του άνδρώπου κρέμαται συχνάκις άπό μιας λεπτής τρι- 
χός, έκ μικρού δέ τίνος περιστατικού έξαρταται ή νίκη ή 
ή ήττα“. ‘Ο Ναπολέων έγραφε τή 7. ’Οκτωβρίου 1796, ότι 
„πάντα τά  μεγάλα συμβεβηκότα κρέμανται άπό μιας τριχός. 
Είς τάς σοβαρωτάτας περιστάσεις εΐδον δτι μηδαμινόν τι 
έπειςόδιον έκρινε περί των μεγάλων γεγονότων“.

Άλλά τό αίσδημα τούτο τής άδυναμίας τής έλευδέρας 
βουλήσεως δεν απογοητεύει τοός ικανούς στρατηλάτας, ά χ’ 
έναντίας πείδει αυτούς, δτι ή άνδρωπίνη δέλησις φέρει πε- 
ριωρισμένην τινά ευδύνην καί ποδηγετεΐται συχνάκις ύπό 
σειράς προηγουμένων αιτίων, ανεξαρτήτων άπό τής ίδιας δε- 
λήσεωζ. ΈνταΟδα ανάγονται καί τά  λεγάμενα περί τής ,,έν 
πολέμω τύχης“. Πλεΐστα δσα τυχαία περιστατικά, τα  όποια 
ούτε δημιουργεί ουτε δεσπόζει ό άνδφωπος, διαδραματίζου- 
σιν έν πολέμω σπουδαιότατον χρόςωπον. Άλλά μόνον αί 
μικραί ψυχαί τρέφουσι πρός αυτά απόλυτον πίστιν καί έξαρ- 
τώσι τά  πάντα έξ αυτών.

Διά τούτο ή περίσν.εψις εΐνε ή δευτέρα σπουδαία αρετή 
τών μεγάλων στρατηγών, συνηνωμένη έν αρμονία μετά τής 
εύτολμίας. Ό  Άρριανός λέγει περί του Αλεξάνδρου, δτι παρ’ 
ολην τήν τόλμην του προεφυλάσσετο πάντοτε κατά πάσης 
ένέδρας. Ό  δέ Πολύβιος περί τοΰ Άννίβου, δτι μετά πολ
λής περισκέψεως προπαρεσκεύασε τήν διά τών Άλπεων κά
δοδον, έξήτασε τήν χώραν, προςείλκυσεν είς εαυτόν τούς 
λαούς, προςέλαβε πιστούς αγγέλους καί οδτω έπεχείρησε την 
κατά τής ‘Ρώμης έκστρατείαν. ‘Ομοίως καί ό Σκηπίων πάν
τοτε εΐχεν οδηγόν τήν φρόνησιν καί τήν περίσκεψιν, δπως 
καί ό Καΐσαρ, όςτις πολλάκις χάριν μείζονος ασφαλείας ανέ
βαλλε μάχην, >% ήτο βέβαιος δτι ήδελε κερδήσει.

Ή  παράβολος τόλμη, ή χλευάζουσα παν προφυλακτικόν

μέτρον καί ριψοκινδύνως έπιδιώκουσα μόνον τόν σκοπον της 
εΐνε κόσμημα τής νεανικής φαντασίας τών ήρώων της. Αλλ 
αυτή έν τω πρακτική βίω σπανίο»ς φέρει είς τον σκοπον, 
μάλλον 'δε είς τήν καταστροφήν. Πάν καλόν αποτέλεσμα 
πρέπει μετ’ έπΐμελείας νά προπαρασκευασδή. Τό λόγιον τού 
Γαμβέττα: „Les saccés ne s’improvisent pas“ υφείλουσι να 
έντυπώσωσιν είς τήν μνήμην των πάντες οί στρατιωτικοί άν· 
δρες, είς ούς παράδειγμα αβουλίας καί άσυνέτου τόλμης πρό
κειται ό „ήρως τού βορρά“, Κάρολος ό ΙΒ'. τής Σουηδίας.

Τό δόλον έχαρακτήρισεν ό Ξενοφών ως τήν πρώτην 
άρετήν παντός άγαδου στρατηγού. Καί ό Φολάρ, ό διά- 
σηρ.ος γάλλος συγγραφεύς στρατιωτικών βιβλίων καί μετα
φραστής τού Πολυβίου, πάντα στρατηγόν άδολον ονομάζει 
πτωχόν στρατηγόν. Γνωστόν εΐνε πόσον οί αρχαίοι, Έ λ λ η 
νες τε καί ‘Ρωμαίοι, έξεδ·έίαζον τοός δόλους τού Θεμιστο
κλέους, τού Άλκιβιάδου, του Έπαμεινώνδου. τού’Αλεξάνδρου, 
τού Μαρίου καί τού Καίσαρος.

Λαμπρόν παράδειγμ.α φιλοδοξίας παρέχει είς τούς άν
δρας του πολέμου ό μέγας Φρειδερίκος. ,,‘Η άληδής άξία 
τού καλού ήγεμόνος συνίσταται είς τό ν’ άγαπά τήν πα
τρίδα του καί τήν δόξαν λέγω δέ δόξαν, διότι ό πόδος, 
ον έχουσιν οί άνδρωποι πρός άπόκτησιν καλής ύπολήψεως 
καί φήμης, εΐνε ή άληδής βάσις τόΝ ήρωϊκών πράξεων.· Είνε 
τό νεΰρον τής ψυχής, τό όποιον άγει αύτήν είς έπωφελεΐς, 
αναγκαίας καί αξιέπαινους έπιχειρήσεις.“ ‘Ο Φρειδερίκος, 
δπως καί ό Ναπολέων, αείποτε προςεπάδει νά έμπνεύση είς 
τους ύπ’ αυτόν στρατηγούς καί αξιωματικούς τήν φιλοδο
ξίαν. ‘Οπόσον δέ αυτός ένεφορεΐτο ύπ’ αυτής καταδεικνύε
ται έκ τών έξης λέξεων: Είμαι υπερήφανος, δτι μάλλον 
παντός άλλου έγώ είργάσδην πρός δόξαν τοΰ οικου μου καί 
δτι διεδραμάτισα μέγα πρόςωπον μεταξύ τών έστεμμένων 
κεφαλών τής Ευρώπης. Τό νά διατηρηδώ δέ συγχρόνως 
έγώ, εΐνε ατομικόν τι καδήκον, τό όποιον δά  έκπληρώσω 
δαπάνη τής ευτυχίας καί τής ζωής μου. Ούδέν άλλο έχω 
να πράξω, παρά ν’ άγωνισδώ ύπέρ τής δυνάμεώς μου, ή νά 
πέσω μετ’ αυτής καί μ.ετ’ έμού τό πρωσσικόν κράτος“. ‘Ο 
μέγας ’Αλέξανδρος δύναται νά δεωρηδή ώς ό Φρειδερίκος 
τής άρχαιότητος. Ή  Ίλιάς τού ‘Ομήρου συνώδευεν αυτόν 
πανταχού, ή φιλοδοξία δέ έδηκεν εις κίνησιν δλας τας δυ
νάμεις του ήρωος τούτου.

Ή  ελπ ίς, ή ν/εερηφάνεια καί ή γενναίο της  εΐνε άπα- 
ραίτητοι συνοδοί τών ήρώων, δ ι’ ών έόδαρρύνονται καί οί 
ύπ’ αυτούς στρατοί. ,’Ο Κρομβέλλος ήτο μέγας καί δυνα
τός άνήρ έν τοΐς κινδύνοις τού πολέμου καί έπί τοΰ πεδίου 
τών μαχών ή έλπίς έφώτιζεν αυτόν μακρόδεν ώς στήλη 
πυρός". Ή  Ιλπίς καί ή υπερηφάνεια, ή πεποίδησις είς .τήν 
νίκην ένισχόουσι τήν δύναμ.ιν τής δελήσεως! τό άναγκαιό- 
τατον τούτο προςόν παντός ήρωος.

01 „ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΑΓ* ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ.
(μ ετά  είχονος.)

Είς τόν κόσμον τών πτερωτών οί οιραγγαλιοται κατα- 
λαμβάνουσι μέσην τινά δέσιν μεταξύ τών φδικών καί τών 
άρπακτικών πτηνών. Περί τής συγγένειας των πρός τά  τε
λευταία μαρτυρεί έκφανώς ή όμοιότης του σχήματος του 
ρόγχους ,,πρό πάντων δέ ή έλαφρά καμπή είς τό άκρον τής 
άνω σιαγόνος καί ή κλίσις του νά έπιχειρώσι πάσαν αρπα

γήν διά τού .ενός ποδός, δι’ ου καί κατασπαράσσουσι συν- 
ήδως τήν λείαν των. Άλλ’ οί οτραγγαλιοταί, υποδιαιρού
μενοι είς διάφορα γένη καί είδη, δεικνύουσι συμφώνως πρός 
ταυτα διάφορον καί τήν άρπακτικήν αυτών ορμήν. Οί με
γαλόσωμοι εΐνε δυμοειδέστεροι καί άγριώτεροι, μεταρσιοίν- 
τια  είς τά  υψη, ώς καί τά  άλλα άρπακτικά όρνεα, καί έκ
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τ ών ά ν ώ βιάίώς'καί έξαπίνης έχιπίπτουσι κάτάΐτών άμερίμ- 
νων -καί. μήδ'εν προαισθανομένων ζώων. : "Ιστανται δέ ο!ς οί 
ίέρακες, όρθιοι- είς τον .αέρα, συχνάκις κινούντες τάς ·άνα- 
πεπταμένας πτέρυγάς των και είς βραχείας άποστάσείς-μετα- 
βάλλουσι διηνεκώς-τάς-ένέδρας των. Οηρεύουσι δ ’ εκ περιτρο
πές- μυς, μικρά- ερπετά- καί- αμφίβια, έντομα, τον δε χειμώνα 
έπιτίθενται καί-κατά πτηνών μικρών, μέχρι του κοσσύφου, 
τα  οποία δολίως άγρεΰουσιν έν ,καιρώ ψύχους δριμέος καί 
χιόνο.ς πυκνές. - 

. - Άλλ’ έκτος των άγρίοιν τούτων θηρευτών άνήκουσιν είς 
την ταςιν ταύ-την καί άλλα ■ μικρότερα πτηνά, ¿% ών τό 
μάλλον ,άςιοπερίεργον εΐνε τό λεγόμενον Iινεακτοκος Ιέραξ 
(Lanins cOllurio), διώκων. κατά προτίμησιν τους κανθάρους 
καί άλλα έντομα, ούχί σπανίω ςδ’ Ιπιτιθ-έμενος καί κατά 
των-ίταυρών.- τάς οποίας διατρύπα διά του οξέος ράμφους 
του, Τους- μικρούς -κανθάρους- καί τά  έντομα δεν συλλαμ
βάνει πρώτον διά του ποδός, άλλα καταβροχδ-ίζει αυτά 
αμέσως.·' Συνηθέστατα δε έπιπίπτει κατά .της επί τοΰ-εδά
φους λείας, καδ-ιπτάμενος έκ.τών κλάδων των θάμνων- καί

των δένδρων; "Οταν ό ουρανός $νε· αίθριος καί 6 ήλιος έκ- 
πέμπει τάς θερμάς του ακτίνας προς την γην -θηρεύει καί 
τά  ιπτάμενα μικρά έντομα, τά όποια δύναταί νά -διακρίνη 
έξ άποστά.σεως' τεσσαράκοντα έως χεντήχοντα βημάτων. 
Σπανίως επιτίθεται κατά τών μυών, προτιμά δ ’ άντ’- αυτών 
τούς νεοσσούς μικρών πτηνών, τούς οποίους αρπάζει έκ τών 
νεοσσιών, ή τών οποίων ιχνηλατεί την εστίαν, άμά ώς·άρχί- 
σωσι νά ΐπτανται. 'Οδηγούμενος υπό της ανεπτυγμένης 
οπτικής .καί ακουστικής του δυνάμεως ανακαλύπτει τούς διά 
μεγάλων κραυγών ζητούντας τροφήν μικρούς νεοσσούς καί 
άμα εύρη αύτου'ς, δυςκόλως δύναται νά τραπή είς φυγήν 
ύπό τών έξηγριωμένων γονέων τών αόπλων καί αδυνάτων 
πτηναρίων. Ή  ήμετέρα είκών παριστάνει τοιαύτην τινά σκη
νήν, πλησίον της φωλεάς ύπολάίδος. Ό  πατήρ καί ή μή- 
τηρ τών μικρών ίστανται απέναντι του έχθρού καί διά τού 
προτεταμένου αυτών ράμφους προκαλού^ιν αυτόν ν’ αφίση 
το τέκνον των, τό όποιον συνέλαβε διά τού ποδός του' καί 
απειλεί νά το καταπνίξη.

ΦΥΛΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩ.
(ΔΙΗΓΗΜΛ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ.)

(αννέχεια).

■'„Φαίνεται, δ τι ή Βοιωτία··, εΐπεν έ Χαιρέας, „κατά- τήν 
ήν- τού έθνους μας διέτρεφε μέγαν πληθ-υσμόν ως έκ της 

έύφΟρίάς τού εδάφους της.' Άλλα σήμερον καί εδώ κατήν- 
τησάν ■ τά  πράγματά καδ-ώς καί είς ολα τά άλλα μέρη τής 
Ελλάδος-· εις μερικά μαλιστα. μέρη είς διάστημ.α μιας ήμε* 
ρας-δρόμου μόλις συναντά τις ένα καί μόνον ποιμένα.“
- - „’Εχεις δίκαιον!“ εΐπε στενάξας 6 Φιλοκλης, Ινώ πρού- 
χώρησε μετα του φίλου του καί έκάθισεν Ιπί τίνος βραχώ
δους- προεξοχής, επί τούτω εκεί λαξευθείσης, ύπό τήν σκιάν 
γηραλέας καί οζώδους δρυο'ς, ήν τό σφοδρόν επί τού ύψους 
¿κείνου -ρεύμα- τού άέρος έκώλυσε νά Ιπιδώση είς αύξησιν. 
¿Τά -βουνά μ.ας'-εμ.ειναν τά  ίδια, καί πολλαί παραδόσεις καί 
αναμ,νήσείς αίιορούνται ακόμη-έκεί ¿πάνω. Άλλά κάτω είς 
τάς πεδιάδας ήλλαξαν τά  πράγματα μαζή με τούς ανθρώ
πους- ολωςδιόλου-. Ί δ ε  έχεΐέπάνω τήν χώραν τώ,ν Δωριέων, 
οίτινες άφέδ·ησ«ν. έχει έν τη γωνία μεταξύ - τού Παρνασσού 
καί της Οίτης -ώς λείψανα τής' πρό άμνημονεύτων χρόνων 
είς--Πελοπόννησον μεταναστευσάσης φυλής των — αυτοί 
άλλοτε άπεκαλούντο. σκωπτικώς „„πειναλέοι““ ύπό τών γει
τόνων των-—,-έξ αυτών τώρα όλιγίστους δά ευρης έκεί, καί 
αυτούς λιμώττοντας. Καί ή Φο>κίς παρακάτω καί εδώ 
άκόμη ή Βοιωτία μας κατά μέγα μέρος δέν ,εΐνε είς καλλι- 
τέραν κατάστασιν. Ή  χώρα παρημελήθη, ή γεωργήσιμος 
γή ώς έπί το πλείστον δεν καλλιεργείται καί ολιγάνθρωποι 
εΐνε αί πόλεις καί αί κώμαι. Ή  Έ λάτεια έκεΐ πρό.ς βορράν, 
πέραν τού ποταμού καί πρό τού στενού, τό" οποίον διά τής 
Κνημίδος άγει προς τάς ©ερμοπΰλας, ή έπισημοτάτη άνε- 
καδ·εν πόλις τών, Φωκέων, έχει τω όντι ακόμη δλας σχεδόν 
τάς οικίας-της-κατειλήμμένας, διότι εΐνε. επίκαιρον -στρα-' 
τιωτικόν -σημείον -κάί χρησιμεύει είς τούς Ρωμαίους ώς φρού- 
ριον. '-Άλλ’. αύτός έδώ- ό παν'άρχαιας ΓΙανοπεύς, Ιντεύθεν. 
τού, πο*ταμού.κείμενος καί μόλις είκοσι σταδίους «πεχων της 
πόλεώς μας εΐνε . έντελ'ώς κατηρειπωμένος, στερείται δ ’ αγο
ράς καί άλλων δημοσίων κτιρίων. Οί όλίγιστοι ύπολειφδ·έν-

τες κάτοικοι κατοικούσι είς πενιχράς καλύβας, παρά" τον 
ρόακα έκτισμένας. Καί όμως οί καλοί ΙΙανοπείς - δέν άπέ- 
βαλον έτι τάς παλαιάς περί τής ιδίας' πόλεως καί προνο
μιούχους παραδόσεις, καί έν τη ενδεέα των εΐνε υπερήφανοι 
έτι διά τήν παλαιάν εύκλειαν καί μεταξύ άλλων Ιπιδεικνυ- 
Ουσιν έτι είς τούς ξένους τά  λείψανα τού πηλού, δ ι’ ου 
έφύρθησαν οί πρώτοι άνθρωπον ύπό τού ΙΙρομηθέως.“

„"Η πόλις Ικείνη αριστερά τού Πανοπέως“,· ήρώτησεν ό 
Χαιρέας, „είκοσι περίπου έντεϋθεν σταθμούς-, κατά τήν-εις· 
οδον τής στενής ¿κείνης κοιλάδος, ήτιη φέρει προς τον Παρ
νασσόν — φαίνονται μάλιστα κάτι έξέχοντες πύργοι άκόμ.η 
— εΐνε άρά γε ή Δαυλίς;“

„Μάλιστα, φίλε μ.ου, αυτό εΐνε όχυρώτατον τών Ρωμαίων 
φρούριον. Ή  πρός τούς Δελφούς οδός άγει εντεύθεν ύπ'ερ 
τόν Πανοπέα καί τήν Δαυλίδα διά στενής τίνος κοιλάδος 
πρός τήν φρικώδη ¿κείνη Τρίοδον, παρά τήν οποίαν ό ΟΙδί- 
πους-έφόνευσε τόν πάτερά του. Ή  Δαυλίς εΐνε πόλις καλώς 
έτι οικουμένη· άλλ’ ίδε πρός άνατολάς πέραν τού Κηφκσσού 
ούχί' μακράν τής 'λίμ.νης, έκ« προςερείδεται είς τό όρος 
Άκόντιον ό περίφημ.ος Όρχομενός μέχρι τής πρός τά  άνω 
μικράς άκροχόλεώς του. - Ηού κατήντησεν- ή πολύχρυσος 
αΰτη τών Μινυών μητρόπολις; Σωρός έρειπίων καί -λίθων! 
Μικρός καί ένδεής δήμος άντιπροςωπεύει τούς κατοίκους της, 
οίτινες μόλις άποζώσι πενιχρώς έκ τής λινουργίας, ή διά 
τής κατασκευής θρυαλλίδων έκ τών, έν τή λίμνη φυομένων 
σχοένων καί διά παντοίων τοιοότ.«ν πλεκτών λεπτουργημά
των. Έ γώ  αύτός τούς'ύπεβοήθησα. έσχάτως πρός έπίτευξιν 
δαψιλεστέρας τινός απολαβής. Γνωρίζεις βέβαια, ότι έν τη 
παρά τόν Όρχομενόν λίμνη-φύεται ό· κάλλιστός- διά τούς 
«υλούς κάλαμος. Ή-κατασκευή τών αύλώλ -άπετέλ.ει· άλλοτε 
τόν κυριώτερόν βιομηχανικόν κλάδο.ν -τής-φιλεργίας τών Ό ρ- 
χομενίων, οίτινες όμως παρήτησά-ν μέ . τόν· καιρόν τό- προς- 
οδοφόρον τούτο"Χέπιτήδευμα ίντελώς. "Ιδρυσα, λοιπόν εν 
έργοστάσιον'αυλών, μεταχειρίζομαι δ ’ έργάτας μόνον έλευ-
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βέρους Όρχομενίους, και δ,τι κέρδος άποφέρει τδ ίδρυμα, τό 
χαρίζω εις- τον δήμον της πόλεως. Κατά το τελευταΐον 
τούτο εαρ διέθεσα πάσας σχεδόν τάς είςπράξεις είς άνοι- 
κοδόμησιν του έτοιμορρόπου ναου των Χαρίτων και οδτω 
συνετέλεσα είς τήν άνανέωσιν τής περίφημου άλλοτε παν- 
ηγύρεως των Χαριτησίων, είς ην προςήλθον έφέτος Ικανοί 
καί έκ των περιχώρων. Δεν εΐνε βέβαια δυνατόν αυτή ή 
εορτή ν’ άνακτήσγι ποτέ είς τό μέλλον τήν παλαιάν ¿κείνην 
λαμπρότητα, καθ’ ην άλλοτε Αποχήν οί “Ελληνες έκ των 
άπω'τάτων, καί έκ των νήσων καί έξ αυτών των παραλίων 
τής Μικράς Άσίας, προςήρχοντο χάριν των Χαριτησίων είς 
τόν Όρχομενόν.“

,.Πόλλαί εΐνε αί. πρός αυτόν τόν τόπον έκδουλεύσεις 
Σου, αγαπητέ μου Φιλόκλεις. Τ ί ήθελεν απογίνει ή Χαι-

ρώνεια άνευ Σου; Τό ήμισυ τής χώρας ταύτης εΐνε ίδικόν 
Σου καί έργον τών χειρών Σου.“

,/Υπερεκτιμάς, φίλε μου, καί τάς εκδουλεύσεις καί τήν 
ιδιοκτησίαν μου. Έ ν μόνον δμως δ'εν δύναμαι νά άρνηθώ,' 
ότι έγώ υπήρξα ή αίτία νά καλλιεργητή καί νά χρησιμο
ποιηθώ τό έδαφος τής Χαιρωνείας. Καί τό έμον παρά
δειγμα διήγειρε γενικήν·άμιλλαν, καί κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
ή πόλις μας κατέστη ευπορωτέρα τών λοιπών είς τα  πέριξ.“ 

„Αυτό ακριβώς εΐνε τό όλέθριον έν τη Έ λλάδι μας“, 
ύπέλαβεν ό Χαιρέας, ,,οτι ό λαός έγεινεν αδρανής καί νω
θρός, καί αί όλίγαι χεΐρες, τάς οποίας έχει νά διάθεση ό 
δυςτυχών αυτός τόπος πρός έργασίαν, δίν κινούνται, αλλά 
μένουσιν άχρησιμοποίητοι.“

[έκ τον γερμανικόν.] (ϊηεται αννέχεια.)

Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α .
Ο άκρωτηριοσμοί του 'Ηλιου, — Άπό τοΒ Λυκαβηττό“. ~  Τά παράπονά μας. — Αί Ά&ήνκι τήν μεσημβρίαν. — θεριναί διασκεδάσεις. — Ατυχή

όντα. — Υπουργός κρυπτόμενος. _

Καπά του ήλιου, του μεγίστου των ζωγράφων καί μυ- 
ρεψών καί ζαχαροπλαστών τής ύφηλίου, του ζωγραφούντος 
με τόσον' απαράμιλλα χρώματα τά  άνθη, του έμβάλλοντος 
είς. αυτά τόσον μαγευτικόν άρωμα καί κατασκευάζοντος τό
σον ή δ εις τούς καρπούς έπί τών κλάδων τών δένδρων, κατά 
του ήλίου του μεγίστου των ευεργετών τής 'Ελλάδος, του 
σκορπίζοντος αφειδώς τόσα εκατομμύρια δραχμών έκαστον 
έτος είς τούς σταφιδοφόρους αγρούς, χωρίς νά έχη τήν έλα- 
χίστην άπαίτησιν ουτε άνδριάντος ούτε μεγαλόσταυρου, 
εΐμεθα αρκετά θυμωμένοι ήμείς οί ’Αθηναίοι, — αί Άθήνοα 
πάντοτε κακαί έδείχθησαν πρός τούς εόεργέτας των — καί 
δτε. έμάθομεν δτι έμελλε ν’ άνατείλη ώς ολλανδικός τυρός 
κενΛμρ^νος έδράμομεν. μετά χαιρεκακίας.— οί αχάριστοι', 
ν’ : άπολαύσωμεν του θεάματος.

Άπό. του λυκαυγούς, άνδρες καί γυναίκες καθ’ ομίλους 
άν.ερ.ριχώντο τήν άνάντη καί τεθλασμένην ατραπόν του Λυ
καβηττού ή κάμπτοντες τον "Άγιον Σιόίρην άνήρχοντο έκ 
τών όπισθεν, διέσπείροντο έπί τών βράχων, ή κατελάμβανον 
θέσιν έν τη ρ.ικρα έπί τής κορυφής του έξέδρα, τώ περίβόλω 
του νάίδρίου, δστις με τόν περιθέυντα άσβεστόχριστον τοίχον 
ομοιάζει πρός κατάστρωμα πλοίου με τό παραηέτον  του. .

' " Τινές έκράτουν τηλεσκόπιου, ου εΐχον καπνίση άφ’ εσπέ
ρας τόν φακόν, τιν'ες δε ,μαύρισθέντα τεμάχια ύαλου.

Ή  δρόσός τής πρωίας είχε ζωογονήση τους άνερχομέ- 
νους· τινές έτραγώδουν, έν άλλοις όμίλοις ήκούοντο δροσε
ροί γέλωτες νεανίδων, καί παρέκει ή μεμψίμοιρος φωνή παι
διού λέγοντας; ■ .

— Μά πότε θά  βγή κι’ αυτός έ ήλιος!
• Τά χαιδία συνήθως ζητούσι τήν σελήνην παρά τών γο

νέων των, δταν τήν βλέπωσιν-έντός του φρέατος· τήν πρωίαν . 
¿κείνην έζήτουν τον ήλιον, με τόνον·.προϋποτιθέντα δτι’ οί 
γονείς των εΐχον έν τώ θυλακίω των τό φλογερόν άστρον.

Είχεν ήδη διάχυση υπέρ τόν 'Υμηττόν τήν ¡ίοδόχρουν 
έκείνην λάμψιν, τήν προάγγελον τής ανατολής, δι’ ήν έπε- 
κλήθη ροδοδάκτυλος ή Ήώς. Τέλος τήν χέμπτην καί ήμίσειαν 
ό δίσκος τού ήλίου Ιφάνη· τά  τηλεσκόπια, τά  τεμάχια τών 
ύώλων Ιτέθησαν έν σπουδή πρό τών οφθαλμών· καί δ ι’ αυ
τών έθεάθη ό ήλιος, μηνοειδής, βεβρωμένος κατά τά  έξ 
δέκατα," ήκρωτήριασμένος, ’ ως άφήσας μέρος Ιαυτού έν γι-

γαντιαία τινί πάλη μετ’ άλλου κόσμου, έν τή  άχανε“ ;τού 
στερεώματος έκτάσει.

Καί έν μέσω τών φωνών: Κ ’ έγώ! κ’ εγώ νά ίδώ! τά  
καπνισμένα ύαλία μετέβαινον άπό χειρός είς χεΐρα.

Έφ’ δσον άνήρχετο έίς τόν ουρανόν τόσον έπληρούτο 
ό φωτεινός κύκλος. Ή  προσοχή εΐχεν άποσπασθή ήδη αυ
τού, καί έστράφη πρός τό δ'έαμα οπερ έξετείνετο περί τόν 
Λυκαβηττόν.

Ώ !  τί μαγευτικόν, τί γοητευτικόν δ'έαμα! Τί έξοχον 
πανόραμα, δ ι’ ό  συνήλθον πάντα τά  είδη τής φυσικής καλ
λονής, καί ή άποστίλβουσα έκτασις θαλάσσης μέ τήν:;1ν 

. άπόπτω διαγραφήν τών νήσων της, καί· βράχος ύπερκρεμά- 
μενος τών κυμάτων, καί κατάξηρα όρη· υπό καταφύτων χα
ραδρών έντεμνόμενα, καί γραφική τής κοιλάδος άνοψις μετά 
τών λευκαζόντων χωρίων τού αττικού πεδίου καί ειδυλλιακή 
χάρις τών τοπίων, καί πάσα άπόχρωσις τού πρασίνου, καί 
πάσα πτυχή τού εδάφους, καί παν κόλπωμα τής ακτής, καί, 
έν τώ μέσω όλων τούτων, μοναδικόν τι άνά τήν ύφήλιον: 
ή Ακρόπολις έπικαδημένη τού βράχου της καί υπό τών 
πρώτων ηλιακών άκτίνων θωπευομένη . . .

Ή  ήρεμούσα κάτω πόλις ήρξατο ζωογονούμενη· ψίθυ
ρος συγκεχυμένος φωνών άνήρχετο, κράμα φωνών άνθρωπθ 
νων, κραυγών των πωλητών, κωδωνισμών τών οδοκαθαρι
στών, κρότων τών σιδηρουργών, τών μαρμαροκόπων, ό θό 
ρυβος άφυπνιζομένης πόλεως καί όρμωσης έπί τό έργον. .

Αί άκτΐνες τού ήλίου έγένοντο φλογεραί' ημείς δέ, οί-' 
τινες φοβούμεθα τόν .ήλιον τάς ήμέρας ταύτας, καί άρτιος 
άκόμη άν δεν εΐνε, έτράπημεν είς φυγήν.

Σπανίως θά  έτυχε νά ΐδη τις γραφικώτερον θέαμα τής 
καταβάσεως έκείνης. Αί δύο έμπροσθεν καί όπισθεν τού 
Λυκαβηττού ατραποί, καθ’ όλον τό μήκος αυτών ήσαν πλή
ρεις ροδοχρόων ή παλλεύκων έσθήτων, έρυθρών ή κυανών 
άλεξηλ^ων, ψιαθίνων πίλων μέ άνθη, τήν σκιάν δέ τής φω
τεινής ταύτης είκόνος απετέλουν αί ρεδεγκόται καί οί πίλοι 
μέ τό μαύρον χρώμά των.

Τί χαριέσταται κραυγαί τρόμου δτε προσέκοπτεν ό μι
κρός ποΰς, ό τόσον κομψώς ύποδεδεμένος, δτε τό σώμα έν 
άποτόμω πρός τά  έ μπρος κλίσεΐ'.άνεπάλλετο κυματίζον! .

'  Καί οί μικροί ύπό τάς πεύκα^-σταθμοί, καί ή έκ τής.
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προσψαύσεως τών απαλών σωμάτων έπί τού βελονοειδούς 
φυλλώματος Ιξερχομένη ήδεΐα ρητινώδης εοώδία, καί αί διά 
μέσου τών πρασίνων κλάδων διαφαινόμεναι κεφαλαί ώς φιλο- 
παιγμόνων Άμαδρυάδων καί οί άκουόμενοι έξ «φανούν στο
μάτων άργυρόηχοι γέλωτες, ούς' άκούων μόνον τις έμάντευεν 
δτι έξήρχοντο ωραίων χειλέων! . . .

**
'Η  κατά τού ήλίου μνησικακία μας προέρχεται δτι κυ

ριολεκτικούς μάς έψησεν έφέτος. Οί γέροντες δέν ένθυμούν- 
ται άπό πεντήκοντα έτών τοιαυτην θερμότητα. Φαντάσθητε! 
τό θερμόμετρον άνέρχεται μέχρι τών 38 βαθμών, ότι τα  
διαφανή στεάτινα κηρία κάμπτονται έπί τών κηροπηγίων, 
ότι πηγαίνει τις νά κλείδωση τήν θύραν του καί αποσύρει 
βιαίως τήν χεΐρα διότι ευρίσκει πεπυρακτωμένον τό κλεΐθρον.

Ή  βα’σανος κυρίως άρχεται άπό τή ς . δέκατης ώρας.
Ατμόσφαιρα άνημμένης καμίνου περιβάλλει τήν πόλιν 

αί φλογεραί άκτΐνες τού ήλίου μεταβάλλουσιν είς αφρικανι
κήν πόλιν τάς ’Αθήνας· θρόμβοι ίδρώτος ρέουσιν άπό τών 
μετώπων, τό σώμα έκλύεται, α ί Τνες χαλαρούνται, τό  πνεύμα 
άδρανέξ. Τό φοβερόν θάλπος μάς πνίγει, άσθμαίνομεν, 
άσφυκτιώμεν, έμοιάζομεν μέ άνθη μαραινόμενα δ ι’ έλλειψιν 
δρόσου έν ήλιοκαεΐ λειμώνι. Προσπαθούμεν νά δημιουργή- 
σωμεν σώτειράν τινα σκιάν, κλείομεν τά παράθυρα, μ-ένομεν 
είς ρ.υστηριώδες ήμίφως, έξαπλούμεθα έπί τών ανακλίντρων 
ή τής κλίνης έκνενευρισμένοι.

Δυστυχία είς τόν ευρισκόμενον έκτος τού οίκου αυτού 
περί τήν μεσημβρίαν! Αί οδοί εΐνε έρημοι, άφωνοι ώσεί λι
πόθυμοι καί αυταί έξ άσφυξίας· πνοή λιβός έγείρει νέφη 
κόνεως θερμής ή τέφρας πεπυρακτο>μένης· ή άνταύγεία τών 
μαρμάρινων πεζοδρομίων καί τοίχων κατατρύχει τους οφθαλ
μούς' πού καί που άμαξα, ήν μετά κόπου σύρουσι κάθιδροι 
ίπποι, ταράττει τήν έρημίαν τής οδού' ό αήρ τον όποιον 
άναπνέομεν φλογίζει άντί νά δροσίζη' έν τή λωρίδι σκιάς, ήν 
σχηματίζει ό τοίχος έργάται τινές έξακλοΰνται κατάκοποι 
ου’χί έκ τής Ιργασίας άλλ’ έκ τού θά/.πους, καλύπτοντες δε 
τό πρόσωπον αυτών διά τού έχενδύτου ή  τού πίλου των, 
υπνούσι βαρέως· δταν συναντώμεν άλλήλους, άντί παντός 
άλλου θέματος συνδιαλέξεω, άναφωνούμεν, πνευστιώντες, άπο- 
μάσσοντες τόν ίδρώτά μας;

— Ουφ τ ί ζέστη!
.— Ζέστη καί ζέστη!
Περί τήν τετάρτην ή πέμπτην ώραν ανοίγει δειλώς κα· 

νέν παράθυρον, καί ό διαβάτης βλέπει τότε, έν άτημελήτω 
λευκή στολή, δέσποινας καί δεσποινίδας καί οίκοκυραίους· 
τότε έξυπνα καί κανέν κλειδοκύμβαλον καί έκχέει τους μελω
δικούς τόνους διά μέσου τών ήμιανοίκτων παραθυροφύλλων.

Κατά μικρόν αί όδοί άναβιούσι, και τήν έσπέραν μι
κροί καί μεγάλοι σύν γυναιξί καί τέκνοις έξέρχονται τής καμί
νου ζώντες μέν ως οί επτά παΐδες τής Γραφής άλλά κακώς 
εχοντες, καί διασκορπίζονται δπου σκιά καί δρόσος καί ανα
ψυχή. όπου πρασινάδα, καί θαλασσία αυρα, είς τάς έξοχάς 
καί είς τά  προάστεια. Το πλήθος πολιορκεί τούς δύο σιδη
ροδρόμους, τόν άνά τήν πόλιν καί τά περίχωρα διακλαδού- 
μενον ίπποσιδηρόδρομον, συμπιεζόμενον καί συνωθούμενον έν 
αύτώ μέχρι τής ευτυχούς στιγμής τής άποβάσεως· έν τού 
προ τό>ν ανακτόρων, ύπό τήν δενδροστοιχίαν, σταθμώ τού 
ίπποσιδηροδρόμου καθ’ έκάστην συνάπτεται αληθής πάλη 
πρός κατάληψιν θέσεως, καί ποια στρατηγήματα τίθενται 
είς ένέργειαν, καί μέ ποιον μειδίαμα ανταμείβεται ή ίππο-

τική παραχώρησις τής πολυτίμου θέσεως είς άβράν δέ
σποιναν! , . .

Πάντες άπό τού άνθους τής αθηναϊκής κοινωνίας, άπό 
τών δροσιζόντων τό σώμα αυτών είς τά  κύματα τού Πα
λαιού Φαλήρου καί άπολαυόντων έπί τών βράχων του τής 
ρομαντικής καλλονής του ή δειπνούντων έν Νέω Φαλήρω 
καί διερχόμένων μαγευτικάς μέχρι μεσονυκτίου ώρας, άνα- 
κρουούσης τής μουσικής, έπί τού γραφικωτάτου άλιπέδου του 
καταλαμπομένου ύπό τού ηλεκτρικού φωτός, μέχρι τού χύ
δην λαού τού στιβαζομένου αδιακρίτως γένους καί ήλικίας 
έντός τριζόντων ύπό τό βάρος κάρρων, όμοιαζόντων καθ’ 
υπερβολήν τους αραμπάόες τής Κωνσταντινουπόλεως, καί 
μεταβαίνοντος έν θορύβω είς τήν ακρογιαλιάν τών Τ ζιτζι- 
φιών, οπου ύπό τά  βλέμματα τού διερχομένου πλήθους αν- 
δρες καί γυναίκες κολυμβώσιν άναμίξ καί εΐτα στρώνουσι 
έπί τής άμμου τά  φαγητά των καί ευωχούνται, πάντες άπό 
τών φορουντων μαύρον ένδυμα μέχρι τών φορούντων λευκήν 
φουστανέλλαν, δραπετεύουσι τών Αθηνών.

Καί πληρούνται ζωής καί φωνών αί εγγύς έξοχαί, τά  Πα
τήσια, καί ή Κολοκυθού καί οί ’Αμπελόκηποι· καί οί μέν τρέ- 
χουσιν είς τήν Κηφισίαν όπου πλήν τής δρόσου εύρίσκουσι καί 
ιταλικόν μελόδραμα ύπό τόν έξ Αίγίου κ. Καστέλλαν, έν ’Ιτα
λία μορφωθέντα, άλλοι θέλγουσι τά  ώτά των μέ τήν έλαφράν 
καί σκιρτητικήν μουσικήν τών γαλλικών κωμειδυλλίων, άλλοι 
μεταβαίνουσιν είς τό ελληνικόν θέατρον, τό έκ μεταφράσεων 
«ποζών, θπως δακρύσωσι διά τας φανταστικάς περιπετείας 
άπιθάνου τινός ήρωος, άλλοι συσσωρεύονται είς τά  θέατρα 
τού λαού, τά  παριλίσσια, οπως ΐδωσν τάς σκαιάς παντομί
μας καί άκούσωσι τάς βωμολόχους καί χονδράς ευφυολογίας 
αύτοδιδάκτων κωμωδών, έξ ύπογυίου, άνευ παρασκευής άνα* 
βαινόντων τήν σκηνήν, ή τά  έν τώ  θεάτρω τής πλατείας τής 
Όμονοίας νευρόσπαστα καί τάς πολυτελείς σκηνογραφίας των, 
ή τόν έν τισι πλατείαις Περνλλέτον, οδ ή παράστασις απο
λήγει πάντοτε εις ξυλοκόπημα έν μέσω τού άπλέτου γέλω
τος τού πλήθους, ή διαχέονται είς τά  ευάερα καφενεία, ιδία 
ύπό τούς στύλους τού ’Ολυμπίου Διός, όπου πνέει πάντοτε 
δροσερά Ισπερία αύρα, καί δπου έχει τόσην ποιητικήν χάριν 
τό σεληναΐον φέγγος.

*  *
*

Άν όμως όλοι δικσκεδάζωσιν, ύπάρχουσιν άτυχή τινα 
8ντα, άτινα κάδ·ηνται έπί άνημμένων ανθράκων, κατά τόν 
μήνα τούτον.

Τά όντα ταύτα, εΐνε οί διδάσκαλοι, οί είλωτες τής πο
λιτείας, οί παρίαι τής δημοσίας ύπηρεσίας.

Κ ατά τόν μήνα τούτον διορίζονται, μετατίθενται, υ 
απολύονται οί άνά τάς πόλεις καί τάς κώμας καί τά  χωρία 
διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι άπό τών γυμνασιαρχών μέχρι 
τών έπιστατών.

Καί συρρέουσι πάντες είς ’Αθήνας, καί καταπλημμυρούσι 
τούς διαδρόμους καί τήν αυ’λήν τού υ'πουργείου, καθηγηταί 
μέ υψηλόν πίλον καί γραμματοδιδάσκαλοι .με άπότριπτα 
καί κεκηλιδωμένα επανωφόρι« καί διδασκάλισσαι μέ τάς γραίας 
μητέρας των, γυνάϊκας τού λαού φορούσας τσεμπέριον υ φέσιον, 
καί θέτουσιν είς ένέργειαν βουλευτάς, καί έκλιπαρούσι καί ολο
φύρονται δπως άπαλλαγώσι τού θανατηφόρου κτυπήματος.

Οί ταλαίπωροι δημοδιδάσκαλοι! έν τεμάχιον χαρτίου 
τού 'Υπουργείου δύναται νά τους έκσφενδονήση είς τα  πέ- 
ρατα τής Ελλάδος.

Ά μ α  έλθη τό μτιονγεονρονΧδη έκεΐνο πρέπει νά μα* 
ζεύσωσι τά  ράκη των, τήν σκελετώδη γυναΐκά των, τά  χλω-

32*
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Μ Ι Λ Α Ν Ο Σ .
Βα-Ιίεύς τή< Σερβίας.

•ρωτικα παιδια των,, και οίκτρον δέαμα άχοτελούντες, ως 
προσφυγές πομακοι, νά διέλδωσι βουνά, νά χλεύσωσι δα- 
λασσας, διασταυρούμενοι καδ’ οδόν μετ’ άλλων τινών ον- 
των,-άχερ έκ της άδλιότητός των γνωρίζουσιν ως συναδέλ
φους των.

*Ω πως δά  φαντάζωνται τό Ύπουργεΐον τούτο, ουτινος · 
ή μέν αγαδότης περιορίζεται είς την παροχήν άπλοΰ τεμαχίου 
άρτου, ή δε κακία είς την έγκατάλειψιν πέντε δέκα ψυχών, 
έγκατάλειψιν άπ- 
άνδ'ρωπον καί από
λυτον, καταδίκην 
είς τον διά της 
πείνης 8·άνατον, 
πώς δά φαντάζων- 
ται έν τω δεισι- 
δαίμονι τρόμω 
των τό υπουργεΐον 
τήςΈκπαιδευσεως
αί γυναΤκες καί τα 
παιδία των πτω
χών διδασκάλων;

'Ως τρομερόν 
τινα πύργον, ίσως, 
μέ σκοτεινούς καί 
υγρούς δόλους, μέ 
σκολιούς καί στε
νούς διαδρόμους, 
μέ γλοιώδεις κλί
μακας, όπου έξ 
υποχδονίων κατα
κομβών ακούονται 
συγκεχυμένοι οί 
λυγμοί καί οί ολο
φυρμοί τών οίκτί- 
στων δυμάτωντής 
κολάσεως έκείνης.

Ευτυχώς τόδει- 
ν όν δά  δεραπευδή' 
έν τω υπουργείω 
τουτω τη είσηγή- 
σει των κκ. Σπυ
ρίδωνος Λάμπρου 
πρψην γενικού 
δ ι ε υ δυ ν τ ο ϋ  τών 
Δημοτικώνσχολεί· 
ων καί Νικολάου 
Πολίτου, τμημα- 
τάρχου της μέσης
και δημοτικής- παιδευσεως πολλαί ρ,εταρρυδμίσεις έπετελέ- 
σδησαν ήδη υπό τών υπουργών κκ. Βουλπιώτου καί Μανέτα, 
καί νομοσχέδιου ήδη κατηρτίσδη περί μονιμότητος τών δέ
σεων τών δημοδιδασκάλων, χειραφετούν αυτους τής μικρο
πολιτικής, αφίνον αυτούς μόνους ένώπιον της συνειδήσεως 
καί τού καδήκοντός τυ>ν.

Καδ’ ην ημέραν ψηφισδή τό νομοσχέδιου τούτο πολλά 
στήδη δ’ άναπυευσωσιν έλευδέρως, πολλά ωχρά χείλη δά 
μειδιάσωσι, καί άυ χυδώσι καί δάκρυά τινα δέν δά εΤνε'δά
κρυα απελπισίας πλέον, αλλά ευφρόσυνα άγαλλιάσεως δάκρυα.

ΤΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΕΝ ΣΟΦΙΑ.

Έ ν τουτοις οΰδείς γινώσκει ότι ό Υπουργός καί οί 
τμηματάρχαι, οί έχουτες είς τάς χώρας αυτών την τύχην 
τόσων ψυχών διέρχονται φοβερόν μαρτυρίου.

Πολιορκοόμενοι κατά γράμμα έν τοις δωματίοις του 
Υπουργείου, έν ταις οίκίαις αυτών, έν τη ,όδω υπό βουλευ
τών, υπο τών διδασκάλων, υπό τών ενδιαφερομένων, άδυνα- 
τούντες νά ευρωσι στιγμήν ησυχίας διά τήν τρέχουσαν καν 
υπηρεσίαν δραπετεύουσι τού υπουργείου.

Ό  υπουργός 
καί οί τμηματάρ
χαι ειυε άφαντοι 
έκτού υπουργείου. 
Οΰδείς είξευρει  
πού εΐνε. Είνε 
άγνωστου διαμο
νής, ως κατηγο
ρούμενοι καταζη
τούμενοι. Μάτην· 
άναμένουσιν οί δέ- 
λοντεςαύ τούς,μά
την ανυπομονοδσι. 
Οί φυγάδες έργά- 
ζονται έν λαδραία 
ησυχία. Καί έχουσι 
τόσην έργασίαν! 
Οί πάίζουτες ζα- 
τρίκιονγιυοίσκουσι 
τ ί συνεπείας δόνα- 
ται νά έχη ή κί- 
νησις ενός πεσσού· 
φαντάσ&ητε ποίας 
περιπλοκάς δύνα- 
ται νά φέρη ή κί- ’ 
νησις χιλίων προσ
ώπων έξ ύπερδι- 
σχιλίοιν, τό ταυ
τόχρονον a llez - 
c ro ise z  άνά τά 
ορη καί τάς κοι
λάδας καί τάς νή
σους τής Ε λ λ ά 
δος διδασκαλισ- 
σών καί διδασκά
λων, έν ω συγ
κρούονται λυσσω- 
δώς τά  πολιτικά 
πάδη, καί έπιρ- 
ροαί ί εραρχώυ,

Α Λ Ε ΞΑ Ν ΔΡ ΟΣ  Β Α Τ Τ Ε Μ Β Ε Ρ Γ .
Πρώην ήγιμών της Βουλγαρίας.

κομματαρχών, γυναικών, ίδία δέ βουλευτών.
Καδ’ ήν ώραν, οί κοινοί δνητοί άκουουσι τον γλυκόν 

φλοίσβον τής φαληρικής ακτής ή τόν 6·ρούν τών φύλλων 
του ιστορικού πλατανου τής Κηφισίας, ό υπουργός καί οί 
τμηματάρχαι καί οί γραμματείς άγρυπνοϊσι μέχρι τής τρί- 
της η τέταρτης μετά το μεσονύκτιον, ένίοτε δέ τούς ευρί
σκει ή αυγή κεκλιμένους έπί τών βιβλίων του προσωπικού 
τών σχολείων καί κάμνοντας συνδυασμούς ώς νά έχάρασσον 
στρατηγικά σχέδια . . .

Καί έπειτα έρχεται ή πυρετώδης εργασία έν τω υπουρ- 
γειω, ου τα  παράδυρα λαμπουσιν έκ τών φώτων ένίοτε μέχρι 
πρωίας, έργασία τών γραφέων καί τής Διεκπεραιώσεως προς
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έτοιμασίαν καί αποστολήν έντός μακρών καί στενών, ώς λα
βών μαχαίρας, φακέλλων, τών διορισμών, τών μεταδέσεων 
τών παύσεων, οιτινες δά  διαπλεύσωσι δαλάσσας, δ’ άναβώ- 
σιν όρη, δά  διέλδωσι βουνά καί δάση διά να ευρωσι τους 
δυστυχείς διδασκάλους. — Είδε τόν επόμενον Αύγουστον

νά μή κρύπτεται ό υπουργός, ώς φυγόδικος, νά μή έργά- 
ζωνται τήν νύκτα μυστηριωδώς οί γράφεις ώς παραχαράκται, 
καί οί διδάσκαλοι νά μή μεταναστεύωσι πανοικεί ώς κατά- 
δικοι έξοριζόμενοι.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ.

1. ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΠΡΙΓΚΙΨ ΤΟΓ ΚΟΒΟΓΡΓΟΪ (έν 
σελ. 241).

2. Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΜΟΛΤΚΕ (έν σελ. 2ib). Πάντες 
οί από εικοσαετίας παρακολουδοϋντες τά  γεγονότα τής ιστο
ρίας γνωρίζουσιν έπαρκώς τόν άνδρα τούτον, όςτις μετά τού 
άλλου γερμανού πρωταδλητοϋ έν τή πολιτική, τού Βίσμαρκ. 
ανύψωσε τήν Γερμανίαν είς άγνωστον τέως περιωπήν. Διά 
τούτο, παραδέτοντες σήμερον τήν νεωτάτην καί πιστοτάτην 
αυτού είκόνα, συνοδευ’ομεν αυτήν δΓ όλιγίστων μόνον βιο- 
γραφικών σημειώσεων. Έγεννήδη τω 1800 έν Δανία καί 
άφ’ οδ υπηρέτησεν έν τή πατρέδι του ώς κατώτερος αξιω
ματικός ήναγκάσδη ν’ άπέλδη αυτής, ινα πληρω8·ή καί αδδις 
τό ρητόν: οιδί ίρ ιεροψήτης εν τή εαυτόν ίτατρίόι. Μετέβη 
δέ αμέσως είς ’Ανατολήν, ήτις έχει, φαίνεται, τόν προορισμόν 
νά διαπαιδαγωγη τούς μεγίστους τού αίώνός μας στρατιω
τικούς άνδρας, καί έκε~ κατετάχδη είς τάς τάξεις τού τουρ
κικού στρατού. Κατά τήν έν Τουρκία διαμονήν του, τω 
1837, έπεδόδη καί είς άρχαιολογικάς μελέτας, γράψας έκεΐ- 
δεν ουκ όλίγας ανταποκρίσεις καί έπιστολάς περί τών άρχαι- 
οτήτων τής Βαβυλώνος καί τής Νινευΐ καί τού Βυζαντίου. 
Έπανακάμψας μετά τινα ετη είς Πρωσσίαν καί διορισδ·είς 
ένταΰΟ·α είς μίαν τών ανωτέρων δέσεων τού στρατού, άφιε- 
ρώδη είς τήν μελέτην τής στρατηγικής τέχνης καί βαδμη- 
δόν απέκτησε τήν εύνοιαν καί τήν φιλίαν τού μετέπειτα 
άρχικαγγελαρίου, όςτις προδιέγνω τήν μεγαλοφυΐαν τού αν- 
δρός καί έξ αρχής ¿τίμησε τάς άρετάς του. Δεν επιτρέπει 
ήμ~ν ό χώρος, ουδέ εΤνε ανάγκη ,νά έκδέσωμεν καταλεπτώς 
τάς μετέπειτα ένεργείας του, τόν δρίαμβον τού συστήματος 
του κατά τής αυστριακής δυνάμεως καί τέλος κατά τών 
γαλλικών στρατιών. Ή  ιστορία δ’ αφιέρωση ουκ όλίγας 
σελίδας είς τον μέγαν στρατηγόν, έφ’ ω τόσον καυχώνται 
οί Γερμανοί.

3. 01 ,,ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΑΓ ΜΕΤΑΞΓ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ 
(έν σελ. 249).

4. ΜΙΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (έν σελ. 252). 
Έ ν προηγουμένω τεύχει Ιχομεν παραδέσει τήν είκόνα τής 
βασιλίσσης Ναδαλίας, ής ή πρός τόν σύζυγον διάστασις 
τόσον είχε προξενήσει δόρυβον έν Ευρώπη καί είς τούς 
διπλωματικούς αυτής κύκλους. "Ενεκα τών τελευταίων συμ
βάντων έπί τής χερσονήσου τού Αίμου καί ό Μιλάνος απέκ
τησε σπουδαιότητά τινα καί ή αδιάσπαστος αυτού φιλία π'ρός 
τήν Αυστρίαν σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Μειράκιον ετι ων 
και σπουδάζων έν Παρισίοις προςεκλήδη είς τον σερβικόν

δρόνον, όπως διαδεχδή τον δολοφονηδέντα δεΐόν του. Έ π’ 
αυτού άνεκηρύχδη ή Σερβία είς βασίλειον καί' απέκτησε σι
δηροδρόμους, συνδέοντας αυτήν πρός τό κέντρον τής Ευρώ
πης. Τό άληδές εΐνε ότι ο' Μιλάνος δέν έχει πολλούς φί
λους, πανταχόδεν δ ' απειλείται ό 8·ρόνος του έν τω έσωτε- 
ρικφ, όπου έπικρατεί νύν ή έναντία πρός αυτόν μερίς. Δια 
τούτο καί πολλά διαδίδονται κατ’ αυτού καί ή γνώμη του 
δημοσίου περί τής βασιλείας του εΤνε διηρημένη είς δυο αν- 
τίδετα στρατόπεδα.

5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΤΤΕΜΒΕΡΓ, ΠΡΩΗΝ ΗΓΕ- 
ΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΪΛΓΑΡΙΑΣ (έν σελ. 252). Καίτοι έ άνήρ 
οδτος έξηφανίσδη ήδη από τής σκηνής,, έφ’ ής τόσον ενερ
γόν καί σπουδαΐον διεδραμάτισε πρόςυ>πον, έν τουτοις ανα- 
καλούμεν αυτό είς τήν μνήμην τών ήμετέρων αναγνωστών 
έπί τή ευκαιρία τής είς τόν βουλγαρικόν δ·ρόνον άναβάσεως 
τού διαδόχου του Φερδινάνδου. 'Απλούς αξιωματικός τού 
πρωσσικού στρατού καί νεαρώτατος είςέτι τήν ηλικίαν προς- 
εκλήδη ό Αλέξανδρος τη  8, ’Ιουλίου 1879 είς Βουλγαρίαν, 
όπου διά τής συνέσεως καί της τόλμης του καί τής ατο
μικής του ίκανότητος έφείλκυσε τήν αγάπην καί τήν αφο- 
σίωσιν των Βουλγάρων. Άλλ’ άπό πολλού ή διαγωγή τού' 
Αλεξάνδρου άπήρεσκεν είς τήν ρωσσικήν πολιτικήν, ήτις 
κατά τό πραξικόπημα τής Φιλιππουπόλεως ευρε πρόφασιν 
νά τόν αποκήρυξή καί έκτοτε νά μή παύση ένεργούσα άπρο- 
καλύχτως ύπέρ τής έξώσεώς του, ήτις καί έγένετο. Οί 
φίλοι τού ήγεμένος άνεκάλεσαν αυτόν πάλιν έπί τήν αρχήν, 
άφ’ ου ένίκησαν τούς συνωμότας καί. ¿τιμώρησαν αυτούς, 
άλλ’ ό ’Αλέξανδρος έπανελδών καί πεισδείς, ότι αδύνατον 
πλέον ήτο είς αυτόν υπό τάς ένεστώσας. περιστάσεις νά κυβερ- 
νήση τήν χώραν, παρητήδη τού δρόνου άμετακλήτως καί 
ύπέστρεψεν είς τά  ιδια. Έγεννήδη τω 1857 καί εΤνε υίός 
τού συγγενούς τώ Αΰτοκράτορι τής 'Ρωσσίας δουκός ’Αλεξ
άνδρου τού Έσσεν.

6. ΤΟ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΕΝ ΣΟΦΙΑ (έν 
σελ. 252). Δυςκόλως δύναται ν’ άναγνωρίση τώρα τήν πρω
τεύουσαν τής Βουλγαρίας πας όςτις έπεσκέφδη αυτήν προ' 
δεκαετίας. Πλατειαι καί καδάριαι όδοί διασχίζουσιν αυτήν, 
κυμψά καί ευπρεπή οικοδομήματα άνηγέρδησαν, υπάρχει δέ 
καί μία συνοικία, μικρόν διαφέρουσα συνοικίας ευρωπαϊκής 
πύλεως, έν αυτή δέ κεΐται καί τό μέγαρον τού ήγεμένος, 
κομψότατον καί καινοπρεπέστατον κτίριον, όπερ κα'ι παραδέ- 
τομεν σήμερον έν τή απέναντι σελίδι έπί τή  ευκαιρία τής 
είς Βουλγαρίαν καδόδου τού νέου ήγεμένος.
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Ή  έφημίρί; „ Jo rnal do Commercio“ , έν Ρίω Ίανεΐρω έκδιδομένη, 
αναγράφει μετά πάση; τη ; δυνατή; άπαθείας, ότι εν τινι μεγάλο» τη ; βρα- 
σιλια; υποστσ.τικώ, έν ψ καλλιεργείται ή κάνναβις, επτά πίθηκοι έξεγυμνά- 
σθηααν ε ι; την συγκομιδήν καί πρό; περαιτέρω μάλιστα παρασκευήν τη ; 
καννάβεω; διά τήν πώλησιν. Ο ί'πίθηκοι έκτελοϋσι τήν εργασίαν των μετά 
τη ; αυτή; καί οί αίθίοπε; τελειότητος, προςθέτει, ή εν λόγω. έφημερίς. 
Ή μεΤ; τό πιστεύομεν, διότι εΐνε απίστευτου.

Ό  διάσημο; τού Μονάχου ζωγράφο; Λέμβαχ, διά στενή; πρό; τον 
Βίσμαρκ συνδεδεμένο; φιλία;, διηγείται έν τά?; γερμανικά?; Ιφημερίσι τά 
κατά τήν συνδιάλςξιν αυτου προ; τόν γερμανόν Άρχικαγκελάριον περί τών 
ωραίων τεχνών Έ τυχεν  i  βαυαρό; καλλιτέχνης νά ξενισθή εν Βαρζίν 
παρά τφ  έξοχο» φίλω του καί κατά τινα θερινήν εσπέραν εστράφη μετά 
τό δεΤπνον ό λόγο; ε ί; τά περί μουσική;, 6 δέ Βίσμαρκ μετ’ άλλοκότου 
άφελεία; ώ ; έξη; περιέγραφε τήν ιδίαν αυτοί! μουσικήν κλίσιν καί μάθη- 
σιν. Ωμολόγησε κατ’ αρχήν, ότι καί αυτό; καί τά τέκνα του δέν ετυχον 
ούδεμιά; ε ί; το δσμα ή τήν χρήσιν οίουδήποτε όργάνου μορφώσεως. Κατά 
τήν νεότητά του άπέφευγε νά λάβη μέρο; εί; συνομιλία;, έν. αις οί συν- 
ηλικιώταί του, πόντε; ώ ; καί αύτό; έξ αριστοκρατικών οικογενειών, Ιπε- 
δείκνυον τά ; περί τό κλειδοκύμβαλου προόδου; των. 'Ελαβε μέν επί βρα- 
χϋν τινα χρόνον μαθήματα ε ί; τό όργανον τούτο, άλλ’ ούδέν έμαθε, διότι 
ουδεμίαν ήσθάνετο πρός αύτό αγάπην. 'Οσάκις μάλιστα ήτον ήναγκασμε- 
νο; νά μελετήση τό μάθημά του, ή διάκρισις έκάστου μουσικοϋ σημείου 
έστοίχιζεν αύτφ πολλά μαύρα δάκρυα, καί ένή» ώ ; πρωτοετή; του γυμνα
σίου φοιτητή; ¿λίγα λεπτά τή ;  ώρα; έχρειάσθη διά νά μάθη τό ελληνικόν 
αλφαβήτου λαμπρά —, πραγμα, τ ί  οποίον οί συνταξιωταί του ουδέ μετά 
μίαν εβδομάδα κατώρθωσαν — , έν τούτοι; τό μέγα μνημονικόν του ήτον 
έντελώ; ανίκανον νά κράτηση τά ¿νόματα τών διαβολικών εκείνων σημείων 
τών φθόγγων μέ τά ; μαύρα; κεφαλά; των καί τά ; σατανικά; ουρά; των. 

Ενί λόγω, στερείται ό τή ;  διπλωματική; αρμονία; δαιμόνιο; συνθέτη; καί 
τού κοινοτέρου πρό; τήν μουσικόν εύηκόου ώτός. Πολύ όμως άρέσκεται 
ε ι; τού; σκοπού; τή ; . . . .  λα τέρ να ς-  τό δέ σύνηθέ; ΙκεΤνο παρ’ ήμ~ν 
ϊργανον, ή  α ρ μ ό ν ικ α , ή όποία έξωρίσθη άπό πολλοί» εί; τά  μικροσκοπι- 
κώτερα τή ;  μουσικωτάτη; Γερμανία; πολίχνια, έμπνέει λίαν ευάρεστα εί; 
τόν Βίσμαρκ αισθήματα, Τ ά  μελοδραματικά θέατρα καί τά σοβαρά 
’Ωδέϊα εινε άβατοι δΓ αύτόν τόποι· άλλως τε καί δέν έχει ευκαιρίαν νά 
τά  Ιπισκεφθή. Έ τυ χε  μίαν φοράν ν’ άκούση τόν ,,Τρουβαδούρον“ τού 
Βέρδη· πολύ, λέγει, ήπόρησε μέ τήν φωνήν του βαρυτόνου, τόν όποιον 
έσιχάθη μάλιστα. Προτιμά τών ερωτικών φωνασκιών άστείαν τινά επω
δόν. Καί ό υίό; του, ό δευτερότοκο;, ομοιάζει τόν πατέρα του. Μόνον 
ή  πριγκίπισσα Βίσμαρκ εΤνε μουσικωτάτη · αύτή επισκέπτεται τακτικώτατα 
τά μελοδράματα καί περιποιείται τά ; άοιδού;, τά ; σεμνοτέρα; εκ τών 
οποίων προ;εκαλεσε πολλάκι; ε ί; γεύματα. — Λόγου δέ γενομένου καί 
περί τή ; ζωγραφική;, όνευ ούδεμια; στενοχώρια; διεβεβαίωσεν έ μέγα; 
διπλωμάτης τόν μέγαν ζωγράφον, ότι αί περί τήν τέχνην ταότην γνώσεις 
καί συμπάθειαί του όπελείποντο πολύ τών περί τήν μουσικήν. Πολλάκι; 
καί εύχαρίστω; άκουει παρά τών μελών τή ; οικογένεια; διαφόρου; κρίσεις 
καί Ιπικρίσει; περί τών έν τή „’Εθνική Πινακοθήκη“ εκτεθειμένων καλλι
τεχνημάτων, καί αύτό; τά βλέπει ένίοτε, όλλ’  ε ί; φωτογραφικά
μόνον έμοιότυπα· δέν έχει, λέγει, καιρόν, καί ή ηλικία του έπειτα εΐνε 
¿κατάλληλο; πλέον πρό; μόρφωσιν τή ; καλαισθησία; του.

Ό  μέγα; τών χρόνων μ α ; στρατάρχη; καί αρχιστράτηγο; τή ; Γερ
μανία; Μόλτκε φημίζεται διά τήν αίωνίαν σιωπήν του, ήν δέν λύουσι πολ
λάκι; καί αί Ιπιμονιύτεραι τών οικείων καί φίλων ερωτήσεις. Ο ί συμπα- 
τριώταί του αναφέρουσι αντί τού ¿νόματό; του πάντοτε τά επίθετα του 
„μεγάλου σιωπηλοί»“ . ’Ολίγοι όμως γνωρίζουσι ότι ó περιώνυμο; άνήρ εΐνε 
καί άδυςώπητο; εύφυολόγο;, τοίίθ’ όπερ δεικνύει πρό; πολλοί; άλλοι; καί 
τό έξη; περί αύτού ανέκδοτον. Παιδικό; τ ι ;  φίλο; του, ό κύρ Φέσσελ, 
δν ή τυ'χη δέν συνανυψωσε μετά του Μόλτκε ε ί; τά όψιστα τή ; πολιτεία;

I άξιώματα, άλλ’ άφησεν έν τή μικρά γενεθλίω πόλιι ώ ; χρηστόν οικογε
νειάρχην καί επιτήδειον καλαθοποιόν, ήθέλησε νά έτοιμάση τώ φιλτάτω 
στρατάρχη μίαν άπροςδόκητον χαράν καί πρό; τούτο έσοφίσθη νά γράψη 
καί νά έκτυπώση ώραϊον τομίδιον άσχήμων ποιημάτων, τά δποΤα άφιε- 
ρώσα; ε ί; τόν Μόλτκε έστειλεν ε ί; αύτόν κατά τά γενέθλιά του. Ό  στρα
τάρχη; έγραψε καί άπέστειλε πρό; αυτόν άμέσως τήν έξή; εύχαριστήριον 
επιστολήν:

,,Φίλτατε συμπατριώτα!
Σ’ εύχαριστώ άπό καρδία; διά τήν άφιέρωσιν καί ττν αποστο

λήν τών Ποιήσεων, καί Σοι εύχομαι, επί πολλά ακόμη έτη νά πλέκη; 
καλάθια καί στίχου;. Σό;

Μόλτκε.“
Ό  ευτυχή; όσον καί αφελής κτήτωρ τή ; επιστολή; ταύτη; φυλάττει 

αυτήν έντό; πολυτελούς πλαισίου ώ ; οικογενειακόν κειμήλιον χάριν τών 
τέκνων καί των Ισχάτων. άπογόνων του.

Μέγα; τ ι;  κατά τόν Ρήνον κτηματία;, κάτοχο; άμπέλων καί άλλων 
καρποφόρων έκτάσεων εώρταζεν εσχάτως τήν έβδομηκονταετηρίδα άπό τή; 
γεννήσει·»; του. Μεταξύ πολλών συγχαρητηρίων επιστολών έλαβε καί μίαν 
παρά τού πρίγκιπο; Βίσμαρκ, έχουσαν ουτω: „Σε φθονώ, τη άληθεία, 
φίλε μου, διά τήν ώραίαν κατά τή» εσπέραν τού βίου Σου ένασχόλησιν, 
Ό  κόσμο; τών φυτών εΐνε δεκτικώτερο; τή ; παρεχομένης αυτφ περιποιή- 
σεω;, ή δε τέχνη Σου εΐνε εύγνωμονεστέρα τή ; πολιτική;. ’Ιδανικόν τή; 
νεότητός μου υπήρξε ν’ άξιωθώ ποτε ώ ; πρεσβύτη; νά κλαδεύω καί έμ- 
φυλλίζω τά δένδρα μακράν πάση; άλλη; βιωτική; φροντίδο;.“

Ή  βιβλιοθήκη τού έν Βασιγκτώνι ύπουργείου τών ’Εξωτερικών απέ
κτησε παλαιόν τ ι καί λίαν περίεργον χειρόγραφον, του όποιου ό γραφικό; 
χαρακτήρ μεγίστην έχει όμοιότητα πρό; τόν τού Βενιαμίν Φραγκλίνου. 
’Επιγράφεται δέ „Δοκίμιον περί τή ; δημοκρατική; τού πολιτεύματος μορ
φή;“ ¿ιαΐ κατέκειτο μέχρι τούδε άπαρατήρητον έν τινι οικία τή ;  Νέα; 
’Τόρκη;, έν η  είχε κατοικήσει ποτέ ό ΦραγκλΤνο; Πολλοί λόγιοι, εΐδή- 
μονε; τού ύφους καί τή ; γλώσση; τού κλεινού έκείνου του νέου κόσμου 
τέκνου, ένασχολουνται εί; παραβολήν καί μελέτην 'του χειρογράφου πρό; 
γνώσιν τή ; γνησιότητο; αυτού.

Έ κ  τού „B ulle tin  m unicipal“ μανθάνομεν ότι κατά τό έτο; 1886 
οί Παρίσιοι κατηνάλωσαν 12 έκατομμύρ. χιλιόγραμμ. ¿στρείδια, έξ ών τά 
5 έκατομ. προήρχοντο έκ Πορτογαλλία;. Κατά μέσον όρον έκαστο; Πα- 
ρισιανό; καταβροχθίζει άνά παν έτο; 3 χιλιόγραμ καί 4(11 γράμ. ¿στρεί
δια, ιχθύς δέ 11 χώιόγραμ. καί 810 γράμμ.

’Εκ τών σφαγίων οί Παρίσιοι διά νά χορτασθώσιν άπαιτούσι 303,864 
βούς, 188,595 μοσχάρια, 1,979,550 πρόβατα, 360,000 χοίρους, πρό; τού
τοι; δε καί 3,860,000 χιλιόγραμ. ίππείου καί ¿νείου κρέατος. Τό ΐππειον 
κρέας τιμαται κατά μέσον όρον 60 λεπτών τό χιλιόγραμμ, τό δέ όνειον 
άντι 70 λεπτών. Ούκ ¿λίγον ποσόν τού ύπό τών Παρισίων καταναλισκο- 
μενου κρέατος προμηθεύουσιν ή Γερμανία, ή Αύστρία καί τ  Ε λβετία . 
Έ κασ το; λοιπόν Παρισιανό; τρώγει άνά πάν έτο; 80 περίπου χιλιόγραμ. 
κρέατος, 'ίπελογίσθη προςέτι ότι έκαστο; κάτοικο; τών Παρισίων πίνει 
194 λίτρα; οίνου καθ’ έκαστον έτος.

Έ ν  τινι πόλει τή ; ’Αγγλίας, λεγομ. M alvern, ζή  κυρία τις, ή όποία 
εχει ύπο' τήν προστασίαν τη ; καί συντηρεί" ίδία ι; δαπάναι; 78 κύν«; παν
τός γένους καί ηλικίας. Τά ζώα διαιτώνται εντός ιδιαιτέρων σταύλων, 
κ ν νο τρ ο φ ε ίν ιν , εκτισμένων επί τινο; λειμώνο; καί τρέφονται υπό τού 
καλλίστου κρέατος, τό όποΤον προμηθεύει ό πρώτος, κρεωπώλη; τής.πό- 
λεως. Άνά πασαν ημέραν ή εύγενή; τών κυνών προστδτι; έκλέγει Ινα 
εκ τών ευνοούμενων τη ; καί φέρει μαζή τη ; εί; τόν περίπατον, ουτω; 
ώςτε πάντε; γίνονται συμμέτοχοι τή ; άπολαύσεω; τού ν’ άναπνεύσωσι κα
θαρόν αέρα, περιπατούντε; μετά τή ; κυρία; των.

'255

Μετά χαρδ; βεβαίως θά  μάθη τό  καθ’ ήμ&; Δημόσιον τά  άριστειά 
νέου όμογένοϋς καλλιτέχνου, του έν Μονάχη» διαπρέποντο; ζωγράφου Κ. 11α- 
νωρίου, έκ Σίφνου καταγόμενου. Αι γερμανικαί εφημερίδες βρίθουσιν 
επαινετικών εγκωμίων περί των νεωτέρων αύτού έργων, συνεπαινεΐται δέ 
καί ή πατρί; του νεαρού καλλιτέχνου, ήτι; πρωταγωνιστήσασα άλλοτε1 εν 
τη τέχνη καί τό τελειότατον έκφράσασα διά του λόγου, τής σμίλη; καί 
τοϋ χρωστήρο; ιδανικόν μόλις ήδη νΰν άνακυπτει πρό; άνάκτησιν μέρους 
της παλαια; εύκλειας. Φοιτών έτι ό Πανώριο; ε ί; τήν Ακαδημίαν τών 
Τεχνών τή ; βαυαρικής πρωτευούση; διακρίνεται μεταξύ τών αλλοεθνών 
τεχνιτών, μέγα δ’ υπισχνουνται αύτώ μέλλον τά μέχρι τούδε τελειωθέντα 
άριοτοτεχνήματά του. Παιδευθεί; κατ’ άρχά; έν τω  Άθηναϊκώ Πολυ
τεχνείο» καί πάντοτε άριστεύσα; κάτά τά ;  τετραετείς αυτόθι σπουδά; του, 
ήλθεν ε ί; Μόναχον, ένθα ταχέως έπεσπασε τήν προςοχήν τών διδασκάλων 
του καί ένωρίτατα Ιτυχεν ενθαρρυντικών επαίνων. Μετά τήν τελείωσιν 
πολλών καλών έργων έτυχεν έσχάτω; ώ ; έν παρέργω νά Ιπεξεργασθή καί 
έκθεση ε ί; κοινήν θέαν μεγάλην τή ; Βασιλίσση; ημών Ό λ γα ; εικόνα, δ ι’ 
άπλή; κρητίδο; καλλιτεχνηθέλσαν, αλλά τοσούτον πιστώ; άπεδόθη έν τψ 
ελληνικώ άριστοτεχνήματι ή  ώραιότη; τή ; Βασιλίσση; τού Κάλλους, ώςτε 
τό εργον τού Πανο»ρίου προςείλκυσε τά βλέμματα αυτου τού Άντιβασιλέω; 
Λουϊτπόλδου, όςτις, ώ ; καί πάντε; οί υουσοτραφε“;  ήγεμόνες τή ; Βαυα
ρίας, θεωρείται εμβριθέστατο; τή ; καλλιτεχνία; γνώστης καί φιλόμουσο; 
αύτή; προστάτης. Ό  σκηπτούχο; τεχνοκρίτη; έκφράσα; τήν έπιθυμίαν 
όπως άποκτήση τήν εικόνα, καί γενναίο»; άμειψα; τόν Έ λληνα καλλιτέχνην, 
έδώρησενβ αυτήν ε ί; τήν θυγατέρα του Θηρεσίαν, ήτι; τήν έπαύριον προ;· 
εκάλεσεν ε ί; τά Ανάκτορα τόν Πανώριον καί έξέφρασεν αύτώ μετά τών 
συγχαρητηρίων τήν όψηλήν ευαρέσκειάν της. — Άλλά τήν αξίαν τού ήμε- 
τέρου καλλιτέχνου άναδεικνύει σήμερον ή  έκτέλεσι; έργου μεγαλόσχημου 
έκ τη ; ρωμαϊκή; μυθολογίας, ε ί; την σοβαρόν άνήκοη  τέχνην καί μέλλον 
νά έκτεθη έν τη κατά τό προ;εχέ; έτο; γενησομένη εν Μονάχφ Παγκο- 
σμίω Καλλιτεχνική ’Εκθέσει. Ο ί έκ τού σύνεγγυς παρακολουθούντε; τήν 
τελείωσιν του λαμπρού τούτου έργου εκφράζονται μετά θαυμασμού περί 
τού όσονούπω έτοιμου καλλιτεχνήματος, πρό; αγοράν τού όποιου προςηνέχ- 
θησαν ήδη 25 χιλιάδες φράγκων. Τό έργον τούτο ή ,,Κλειώ“  πρώτη θά 
καταστήση γνωστόν ε ί; τό ελληνικόν δημόσιον χάρις ε ί; τήν εύγενή καί 
αυθόρμητον παραχώρησιν του Έλληνο; Καλλιτέχνου.

Ό  μελοποιό; τή ; „Μαργαρίτα;“ , δ γάλλο; μουσουργό; Κάρολο; Γκουνώ 
διέπρεφεν επίσης καί εί; τό εΐδο; τή ; εκκλησιαστική; μουσικής. Έ κ  παίδων 
ό καλλιτέχνη; ήτο προωρισμένο; νά γίνη κληρικός, άλλ’ αμα άσπασθεί; 
καί άγαπήσα; τήν μουσικήν, άφήκε τού; πρώτου; σκοπού; καί άφίερώθη 
καθ’ δλοκληρίαν ε ί; τήν θεραπείαν τή ;  Μελπομένης. Καθ’ ού; ακόμη 
χρόνου; παρεσκευάζετο διά τό ιερατικόν άξίωμα Ισχε πολλούς συμμαθητας,

οί όποιοι τήν σήμερον κατέχουσιν υψηλά; θέσει; έν τή  καθολική έκκλησία 
ε ΐ; δέ τούτων εΐνε καί ό νύν άρχιεπίσκοπο; τή ;  'Ρουένη; καρδινάλιο; 
Αανζενιε. Κατά προτροπήν του ιεράρχου τούτου έμελοποίησε τήν μεγάλην 
λειτουργίαν πρό; τιμήν τή ; Αόρηλιανή; παρθένου, τήν όποιαν αύτό; ουτο; 
διηύθυνε τή 24. του παρελθόντος ’Ιουλίου κατά τήν επέτειον τη ;  παρθένου 
εορτήν έν τώ  καθεδρική» ναω τή ; ‘Ρουένη;, ενώπιον 10,000 ακροατών 
καί πλείστων αρχιεπισκόπων καί επισκόπων τή ; καθολική; εκκλησίας. Περί 
τού έργου τούτου τού διασήμου γαλάτου μουσουργού έκφράζονται τά γαλ
λικά φύλλα μετά θαυμασμού καί λέγουσιν ότι εΐνε Ιν τών άριστουργη- 
μάτων τή ; μουσική; τέχνης.

•Έ ν τώ 84. τεύχει τού „M agazin fü r  die L itte ra tu r  des In -  und 
A uslandes“ δ γνωστό; εί; τού ; ήμετέρου; άναγνώστα; καί εμπειρο; τή ; 
ήμετέρας- γλώσση; καθηγητή; Αύγουστο; Βόλτ; |ν  Δαρμστάττη ΙξακολουθεΤ 
πραγματευόμενο; διά βραχέων τά  άρτίω; άναφανέντα προϊόντα τή ; παρ’ 
ήμϊν φιλολογική; κινήσεως, άρχεται Si άπό τή ; μεταφράσεω; τού ,,Φάουστ“ 
υπό Άριστομένου; Προβελεγίου, τής όποία; έξαίρει τά πολλά καί ποικίλα 
πλεονεκτήματα. Κατόπιν μνημονεύει τών ίπ ό  τού κ. Μ. Δαμιράλη φιλο- 
πονηθεισών σαιξπηρείων μεταφράσεων (τού Κ οριολάνον, τού 'A vta ivlov  
καί τ»/{ Κ λ εο π ά τρ α ς  καί τού Ίο ν λ ίο ν  Κ αίοαρος), δέν λησμονεί δέ νά 
συστήση ε ί; τού; άναγνώστα; του καί τήν γαλλικήν μετάφρασιν τών διηγη
μάτων τού κ. Δ. Βικέλα, καί τήν γερμανικήν τού „Π απά Ν α ρχίσοον"  
καί τή ;  ,,οοχημης άόελφ ής“, υπό τού ίδιου φιλοπονηθεΐσαν. Περαιτέρω 
αναφέρει τήν „’Ιουλίαν“ , διήγημα υπό τού έν Κέρκυρα δικηγόρου Ίωάινου 
Φ .Τζουλάτη, τά „Θαλασσινά“ υπό Αντωνίου Σπηλιοτοπούλου, τά „Πρώτα 
βήματα“  υπό E . Ν. Πολιτάκη καί ,,τό; Ε θ ν ικ ά ; Εικόνα;“  ύπό τού ποιη- 
τού Γεωργίου Μαρτινέλη. Δέν όκνεϊ δέ έ άκάματό; καί μετ’ άνεξαντ- 
λήτου στοργή; παρακολουθών τού; βραδέος ημών βηματισμού; έν τή φιλολογία 
καθηγητή; ν’ άπαριθμήση καταλεπτώς πδν ό , τ ι έπ’ εσχάτων έδημοσιεύθη 
έν Άθήναις, τεΤνον ή πρό; διαλεύκανσιν τή ; έπιτοπίου ιστορίας, ή πρό; 
έξάπλωσιν τών γνώσεων περί του έθνικου ημών παρελθόντος.

Μετ’ ευφροσύνη; άναγράφομεν σήμερον τήν εί; διδάκτορα; άναγό- 
ρευσιν τριών νεαρών έλλήνων έπιστημόνων, του διακόνου Ια>αχεΙμ Φ ορο- 
π ο ίλ ο ν  έν Ίένη , τοΰ Α-ημοσίλίνονς Ο Ιχονομίόον  καί τού Κ ω νοταν. 
Ν ιχολαί'όον  έν Λειψία. Ό  πρώτο; τούτων ασχοληθεί; περί τήν θεολο
γίαν καί τήν φιλοσοφίαν, άνεκηρύχθη διδάκτωρ τή ; τελευταία; ύποβαλών 
διατριβήν περί „Ειρήνη; τή ; ’Αθηναία;“ . 'Ο  κ. Δημ. Οίκονομίδη; υπέβαλε 
διατριβήν περί τών διαλέκτων τού Πόντου καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τη; 
φιλολογίας, δμοίω; δέ καί ό κύρ. Κ. Νικολάίδης, όςτις, ώ ; έμάθομεν έπι- 
κροτούντε; έπί τή  εκλογή, προςεκλήθη διευθυνττ; τών εν Φιλιππουπύλει 
Ζαριφείων διδασκαλείων. *

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

— T em p el , u n d  P a l a s t  Sa lom o’s ,  D enkm äler phönicischer 
Kunst. R econstruction , Exegese de r B auberich te , m it G rundrissen 
und Perspectiven von Professor Dr. F riedrich . (111, σελ. 72.) Τιμ. 
8 '/2 φράγκ.

— H e b e r  d ie  A b h ä n g ig k e it  t o c k e ’s τ ο η  D e sc a r te s . E ine 
philosophicgeschichtliche Studie von Dr. Geil. (σελ. 99.) Τ ιμ. 3 φράγκ.

— P r ia c ip e s  d e  l a  P o l i t iq u e  p a r  le Prof. F r . de Iloltzendiorff. 
(IX, σελ, 202.) Τ ιμ. 11 φράγκ.

— A u g u s lin isc h e  S tu d ie n  von R euter. (VIII, σελ. 516.) Τιμ. 
14 φράγκ.

— D e r  p h ilo so p h isch e  K r it ic ism n s  u n d  se in e  B e d e n tiin g  
filr  d ie  p o s itiv e  W isse n sc h a ft von Professor Riehl. 2. B and, 2. Ab
te i lu n g . (σελ. 358.) Τ ιμ . 11 φράγκ. Πλήρες τό Ιργον τιμαται άντί 
33 φράγκ.

— Philosophische Studien herausgegeben von W . W undt. 
4. B and, 3. Heft, (σελ. 3 1 1 -4 7 0  m it 7 Holzschnitten.) Τ ιμ. 6 φράγκ.

—  Die W eltsprache Volapük In drei Lectionen von J . lwano- 
witsch. 3. Auflage, (σελ. 30.) Τ ιμ . 1 φράγκ.

— Die Könige im  alten  Ita lien  von Jo rd an . E in  Fragm ent. 
(XI, σελ. 48.) Τ ιμ . 8 φράγκ.

— "Λειτουργικά υπό τού ’Αρχιεπισκόπου πρώην Κεφαλληνία; Σπυριτ 
δωνος. Έ ν  Άθήναι; 1887. 1. Τεύχος, (σελ. 1—16.)

— l e s  Démoniaques dans l ’a r t  p a r  C harcot e t  R icher. Avec 
07 grav. Τ ιμ. 13'/s φράγκ.

— H istoire de la  lit té ra tu re  grecque p a r  A. e t  M. Croiset. 
Tome I, Τ ιμ . 9 φράγκ.

— Oeuvres inédites p a r  Hugo. Choses vues. Τ ιμ . 8 '/2 φράγκ.
—  Discours e t conférences p a r  E . R enan. Τ ιμ. S '/a 1
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Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α !  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ώ Σ Ε Ι Σ .
— Γνωστόν εΤνε είς τούς ήμετέρους άναγνώστας, οτι από πολλου εν 

’Αμερική και Αγγλία, από τίνος δέ καί εν Γαλλία καί 'Ολλανδία όλοι 
σχεδόν αί σιδηροδρομικά! άμαξοστοιχίαι, φέρουσιν ίσχυράς καί ευμετα
χείριστους μηχανάς, διατελούσας άπό τήν άμεσον Ιπιτήρησιν του μηχα
νικοί! καί δυναμένας νά σταματήσωσι καί αυτήν τήν ταχυτάτην άμα- 
ξοστοιχίαν Ιξ  άποστάσεως 200 — 300 μέτρων, ήτοι εντός 10 — 20 δευτε
ρολέπτων. Έ κ  τώνδιαφόρων εύρω-
παΐκών κρατών τελευταία εΐςήγαγε 
τό σωτήριον τούτο σύστημα ή Γερ
μανία, αφ’ ο» προηγουμένωςπλείστα 
Ισα Ιγένοντο πειράματα.καί άφ’ ου 
ή διεύδυνσίς του εντός τής πόλεως 
τοί* .Βερολίνου σιδηροδρόμου εσχε 
τήν πρωτοβουλίαν' νά έφαρμόση τάς 
.μηχανάς ■ταύτας καί νά καταδείξη 
ίμπράκτως -.τήν .χρησιμότητα των.
Τ ώ  1883, μικρόν μετά τήν Ιν Βε· 
ρολίνω υγειονομικήν Έκ&εσιν τό εν 
Πρώσσία ύπουργεΤον τών δημοσίων 
έργων έλαβε τήν άπόφασιν νά προς- 
κολλήση εις πδσαν σιδηροδρομικήν 
αμαξοστοιχίαν του πρωσσικοΒ κρά
τους καί μίαν τοιαύτην μηχανήν 
κατά τό σύστημα του υμερικανού 
C arpen ter. Έ κτοτε ήναγκάσδησαν
πάσαι αί ιδιωτικαί Ιν Γερμανία σιδηροδρομικοί έταιρίαι νά είςαγάγωσι τό 
σύστημα τοΒτο καί τήν σήμερον δέν υπάρχει αμαξοστοιχία, ή όποία Ιν 
ανάγκη νά μή δύναται εντός ¿λίγων δευτερολέπτων νά διακόψη καί τήν 
μεγίστην αύτης ταχύτητα καί νά σταδ-η,

— Καί άλλοτε έγράψαμεν Ινταυδα περί της μεγάλης πλουτολογικής 
σπουδαιότητος των δυνάμεων του υδατος, όταν αυται καλώς εκμεταλλεύωνται, 
ύπεδείξαμεν δε συγχρόνως ότι ή  χρησιμότης αυτών δά μένη περιωρισμένη, 
Ιφ ’ όσον δέν κατορθωθή τη δυνάμει μεγάλου ρεύματος νά ύδρεύωνται 
άφδόνως καί ίνευ πολλής δαπάνης άπομεμακρυσμένα μέρη, στερούμενα

πολλοί υδατος. Εις πραγματοποίησιν όμως τής ιδέας ταύτης μόνον ί 
ηλεκτρισμός δύναται νά συντέλεση καί διά τούτο επιστήμονες τε  καί μη
χανικοί μετ ' ενδιαφέροντος παρηκολούδησαν πάντοτε τά επί του ζητή
ματος τούτου γενόμενα πειράματα Ιν Γερμανία, Γαλλία καί εσχάτως Ιν 
’Αμερική, όπου επρόκειτο οί καταρράκται του Νιαγάρα νά χρησιμοποιη- 
δώσι καί νά καταστώσι 'θεράποντες τής βιομηχανίας. Περί τών πειραμά

των τούτων Ιγράψαμεν ολίγα τινά
εν προηγουμένω τεύχει, παραδέντες 
μάλιστα καί εικόνα των καταρραχ
τών καί τής πορείας,, ήν δ’ άναγ- 
κασδξ νά τραπή μέρος τών ρείδρων 
του Νιαγάρα. Τ ά  πειράματα ταυ τα 
ευρον καί εν Γερμανός μιμητός, όπου 
έταιρία τις Ιν Στρασβούργιρ δέλει 
διά του ηλεκτρισμού να εκμεταλ- 
λευδή τά ύδατα του 'Ρήνου.

— 'Η . παρατεδειμένη είκών πα
ριστάνει μήλον ώριμον. εφ’ Ου εΤνε 
Ιγγεγραμμένα τά  στοιχεία 8  καί Γ. 
Τούτο δέ γίνεται κατά τον έξης τρό
πον. Έ π ϊ  τής Ιπιφανείας όπώρας 
τινός, ή όποία απέκτησε τό κατά 
τήν ώρίμανσιν φυσικόν αυτής μέ· 
γεδος, δεν ε χ ρ ω μ α τ ίσ δ η  όμως 
ακόμη, προςκολλώμεν δΓ άραβικοϋ 

κόμμεως ταινίας χάρτου, εις τάς οποίας εδώκαμεν τό σχήμα γραμμά
τω ν, ή ποικιλμάτων, ή είκόνων κτλ. καί άφ’ Ου οί καρποί ώριμάσωσι, 
βρέχομεν αυτούς δΓ υδατος καί άποσύρομεν τόν χάρτην, οότω δέ φαί
νονται εύκρινως μέ πρασινίζον χρώμα τά χαραχδέντα γράμματα. ’Αντί 
αραβικού κόμμεως προτιμότερον εΤνε τό κοπάλιον κόμμι, Ιπειδή άνδίστα- 
ται είς τήν βροχήν, τότε όμως διά ν’ άποσπάσωμεν τόν χάρτην, πρέπει 
νά ύγράνωμεν αυτόν δΓ  οινοπνεύματος. Τ ά  οΰτω χαραχδέντα γράμματα, 
ή ποικίλματα, ή εικόνες κτλ. παραμένουσι κατόπιν επί τής Ιπιφανείας τη; 
όπώρας ανεξάλειπτα.

-χε-κ-

κκ. A. Α. εις Κωνστάνσαν, Δ. Ζ . είς Βελεσσά, 
Π . Σ. είς Μεσσήνην, Σ. Γ . Ρ . είς Βραΐλαν, Κ. Δ. 
Κ. είς ΙΙροΒσσαν, Μ. Α. Σ είς Plagw itz, Μ 1110 Ρ. 
Ν . Ένταΰδα. Έλήφδησαν καί Σας εύχαριστου- 
μεν, —  κ. Α. Κ. εις ΚάΤρον. Έλήφδησαν καί ό 
τόμος άπεστάλη εγκαίρως. — κ. Ε . Δ. είς^ΥδείΕυ 
(Αύστρίας). Έλπίζομεν Ιν τω μεταξύ νά εφδασεν 
είς Λήμνον τό κιβώτιον. — κ. A. Α. είς ©ήραν. 
Έσημειώσαμεν; Κύχαριστοϋμεν. ©ά Σας γρά- 
φωμεν προςεχώς. — κ. Ν. καί Γ, Α. καί £ “ν  είς 
Τεργέστην, κ. Ν. Ζ . είς Άδριανούπολιν, κ. Ν. Μπ. 
είς Ζαγατζίκ, κ. A. Ζ. είς Βιτώλια. Έλήφδησαν 
καί Σας Ικφράζομεν τάς ευχαριστίας μας. — κ. 
A. II.-Κ . ε ΐς ’Α&ήνας. Τούς ενεγράψαμεν καί συν- 
εμορφώδημεν πρός τάς ¿δηγίας Σας. — κ. Γ. Γ1. 
εις Μάδυτον. Ή  Ιπιστολή Σας Ιλήφδη. Τούς 
αίτηδέντας άριδμούς άπεστείλα^υεν πρός τόν κ. Α. 
εις Μανσοϋραν. — κ. Γ. I, Π . εις,Όδησσόν. Έ σ η
μειώσαμεν τήν νέαν Σας θιεύδυνσιν. —  κ. Σ. Φ.. 
Σ. είς Κέρτς (τής ΆζοφικήςΙ. Τό τίμημα ελήφδη_ 
καί Σ3ς ευχαριστοίΐμεν, — κ. I. Μί εις Λευκωσίαν. 
Σάς εόχαριστοΰμεν διά τό ύποδειχδέν ήμΤν πρός- 
ωπον καί Ιπιφυλασσόμεδα προςεχώς νά τω γρά-

^ιωμεν. — κ. Γ . Α. είς Άρμαβήριον. 'Η  επιστολή 
ελήφδη. Θά συμμορφωδώμεν καδ’ όλα. — κ. Α. 
Γ. Μ. είς Φιλιππούπολιν. Ελάβομεν καί τήν τε- 
λευταίαν Σας, είς ήν δ’ άπαντήσο»μεν λίαν ταχέως. 
— κ. Γ. Κ. είς Γκεμλέκ. Ό  Ιν Κων|πόλει ήμέ- 
τερος ανταποκριτής μάς Ιδήλωσε τήν παραλαβήν 
τοδ εμβάσματος Σας, Ιφ ’ ω καί Σάς εύχαριστου- 
μεν. — κ. Π . Β. είς Καβάλλαν. Κατά σύστασιν 
τής ενταδδα Κ"« Γ1. Ν. Σας άπεστείλαμεν τά τέως 
Ικδεδομενα τεύχη. — κ. Άδ. Ά . εις Κων(πολιν. 
Έλήφδησαν. — κ. Δ. Μ. ε’ς Θεσσαλονίκην. Ή ναγ- 
κάσδημεν ν’ άναστείλωμεν.τήν άποστολήν, άφ’ ου 
δίς άπετάδημεν διά παραινετικής Ιπιστολής επί 
ματαίφ. — κ. 2 .Ψ .  είς Κυδωνιάς. -Λέγεται οτι 
ό Ικ Λέ'σβου ύμέτερος φίλος κ. I. Π. είρίσκεται 
ενταδδα, εινε όμως αόρατος είς τούς πολλούς, ή 
μάλλον είς τούς πάντας. —; κ. Ν. Κ. είς Καχού- 
λιον. Έλήφδησαν καί Σας ενεγράψαμεν, — κ. I. 
11. είς K ronstad t (Ούγγαρίας). 'Η  εορτή τοίΐ Σεδάν 
(Sedanfeier) τελέίται άνά παν έτος τή 2. Σεπτεμ
βρίου κατά Φράγκους. Ο ί κάτοικοι του Sieben
bürgen εΐνε Ιποικοι Σάξωνες,. οΤηνες πάσαις δυ- 
νάμεσιν άγωνίζονται κατά τών περιστοιχιζόντων

αυτούς σλαβικών καί μαγυαρικών Ιδνών, όπως 
τηρήσωσιν αλώβητα τά πάτρια εδιμα καί άκεραίας 
τάς έδνικάς των παραδόσεις. Έ ν  τή ήμετέρα πό· 
λει καί πανταχοΰ σχεδόν τής Σαξωνίας ΰπάρχουσι 
σύλλογοι, σκοπόν έχοντες τήν διά παντοίων τρυπών 
υποστήριξιν τών άπομεμονωμένων τούτων ομοφύ
λων. — κ. Μ. Γ. είς Μελιτην. ’Απορουμεν πώς 
δέν ήδυνήδητε άκόμη νά εύρήτε αγγλιστί γεγραμ- 
μένην γραμματικήν τινα τής νέας καί παγκοσμίου 
γλώσσης, τής Volapük. Καίτοι δέν γνωρίζομεν, 
εάν ήσδε ειδήμων τής γερμανικής, παρεδέσαμεν
?. > « - ,_____ ώ . ι ί δ ' . - ,έν τούτοις μεταξύ τών άλλων βιβλίων εν τή ση
μερινή μ«ς ,,Βιβλιοδήκη“ καί μίαν τοιαύτην, ή
όποία υπόσχεται νά ΖΆς καταστήση τέλειον (fola- 
η ν χ ισ τή ν  εντός τριών τό πολύ ημερών. Έ ν  τάίς 
έλληνικαΐς δέ Ιφημερίσιν άνέγνωμεν, ότι λόγιος τις 
Ιν  Τεργέστη άνάδέχετδι νά διδάξη τούς ήμετέρους 
ομογενείς τήν γλώσσαν ταύτην. — κ. θ .  Ν. εις 
Βουένος-Άϋρες. Εύχαριστουμεν διά τάς.ύμετέρας 
εκφράσεις, χαίρομεν δε ότι τηρείτε αείποτε άσβε
στου τόν πρός τήν πατρίδα έρωτα. — κ. Ν . Κ. Λ. 
είς Πικέτον, κ. I I .  Σ. είς Μεσσήνην. Έλήφδησαν 
καί σάς εόχαριστουμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φερδινάνδος, πρίγκιψ τοΟ Κοβούργου. — Τό βιζικό τής Άννίκας ύπό Άριστοτέλους Π . Κουρτίδου (συνέχεια καί τέλοςΐ 
— Χαρακτηρισμός τών μεγάλων στρατηγών. — Οί ,,Στρανγαλίσταί“  μεταξύ τών πτηνών (μετά είκόνοςί. — Φυλλίδας καί Χαριτώ (Διήγημα Ικ  τής 
'Ελληνικής αρχαιότητος —  συνέχεια). — Άδηναϊκα Χρονικά ύπό Άριστοτέλους Π . Κουρτίδου. — Πινακοδήκη, ήτοι ερμηνεία τών είκόνων. — Ποικίλα. 
(Πιδήκων νοημοσύνη. — Ό  Βίσμαρκ περί μουσικής καί καλλιτεχνίας, έν γένει. — Ή  ευφυολογία του Μόλτκε. — Γνώμη του Βίσμαρκ περί γεωπονίας. — 
Χειρόγραφον του Φραγκλίνου.. — 'Η  γαστήρ τών Παρισίων. —  Κ ν νο τρ ο φ ιίο ν  μιας κυρίας.) — Ε πισ τήμ η  καί καλλιτεχνία. ( Ό  όμογενής καλλιτέχνης 
Πανώριος Ιν Μονάχω. — Ό  Γκουνώ καί ή έκκλησιασηκη' μουσική. — Ό  Αύγουστος Βόλτς περί νεοελληνικής φιλολογίας.) — Βιβλιοδήκη. — Πολυ
τεχνικά! άνακοινώσεις (μετά είκόνος). — Μικρά Αλληλογραφία. — ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Φερδινάνδος, πρίγκιψ τοΰ Κοβούργου (Ιν σελ. 241). — 'Ο  στρα
τάρχης Μόλτκε (εν σελ. 245). — Οί ,,Στραγγαλισταί“ μεταξύ τών πτηνών (έν σελ. 24Φ). —  Μιλάνος, βασιλεύς τής Σερβίας (Ιν σελ. 252). — ’Αλέξανδρος 
Βάττεμβεργ, πρψην ήγεμών τής Βουλγαρίας (έν σελ. 252). — Τό ήγεμοκκόν μέγαρον Ιν Σοφία (έν σελ. 252.
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